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Wspomniana inWestycja rozpoczęła się 
W roku 2020. jej koszt to 829 450,34 

zł. BudoWa została dofinansoWana 
kWotą 500 000,00 zł pochodzącą ze 

środkóW rządoWego funduszu inWestycji 
LokaLnych.
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AbsolUToRiUM dlA WójTA GMiNY PRZYTYk

W GosZcZEWicAch ZAkońcZoNo bUdoWę sTRAżNicY

 Zakończyła się budowa budynku strażnicy wraz z infra-
strukturą techniczną w Goszczewicach. W pierwszej po-
łowie lipca pracownicy Urzędu Gminy w Przytyku wraz 
z wykonawcą prac oraz inspektorami nadzoru uczestni-
czyli w odbiorze końcowym przedmiotowej inwestycji. 
 Nowy budynek zastąpi wysłużoną, wybudowaną 
w roku 1965 remizę strażacką ochotników z Goszcze-
wic. Oprócz boksu garażowego przeznaczonego dla 
samochodu bojowego, w  nowej lokalizacji pojawi się 
również świetlica, przeznaczona dla całej lokalnej spo-
łeczności. Mieszkańcy będą mogli wykorzystać pomiesz-
czenia do organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych 

 Na czerwcowej sesji Rady Gminy w Przytyku, Da-
riusz Wołczyński Wójt Gminy, przedłożył raport o sta-
nie Gminy Przytyk za 2021 rok. Radni jednogłośnie 
udzielili Wójtowi wotum zaufania i absolutorium.
 Z  przedstawionego podczas sesji sprawozdania 
wynika, że ubiegłoroczny budżet został prawidłowo 
wykonany. Z wydatków inwestycyjnych największe 
kwoty przeznaczono między innymi na budowę uli-
cy Jana Kochanowskiego w  Przytyku, przebudowę 
drogi gminnej Krzyszkowice – Gaczkowice, rozbu-
dowę kanalizacji sanitarnej w  Młódnicach oraz na 
zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sukowie. 

pozwalających na aktywne spędzanie wolnego czasu.
 Dom Ludowy jest budynkiem, zaprojektowanym 
w konstrukcji tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczo-
ny, parterowy. Powierzchnia użytkowa całego budynku 
to ponad 190m2. Obiekt jest  wyposażony w niezbędne 
instalacje, ogrzewanie elektryczne oraz wentylację grawi-
tacyjną. Budynek posiada przyłącze wodociągowe oraz  
zbiornik na nieczystości ciekłe. W  zagospodarowaniu 
terenu uwzględniono parkingi oraz miejsca utwardzone 
tzw. dojścia i dojazdy.

Nowa strażnica została wybudowana w centralnym miejscu Goszczewic.

udzieLenie aBsoLutorium to potWierdzenie, 
że Wójt gminy praWidłoWo Wykonał 

Wszystkie zadania zWiązane z reaLizacją 
Budżetu za miniony rok. 

 Podczas Sesji głos zabrał Stanisław Karczewski Senator RP.

Po przedstawieniu raportu Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium i wo-
tum zaufania.

 Wcześniej przedłożone sprawozdanie pozytywnie 
oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w  War-
szawie oraz Komisja Rewizyjna Rady, która złożyła 
wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu 
realizacji budżetu w 2021 roku. 

UG A.K.
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Szanowni Państwo,
 za dosłownie kilka dni koniec wakacji. Wierzę, że był to czas odpoczynku i dobrej 
pogody dla dzieci i młodzieży, a dla rolników czas intensywnej i ciężkiej pracy.  
 Przed nami ważne wydarzenie, jakim są XXI Ogólnopolskie Targi Papryki, na 
które serdecznie  wszystkich Państwa zapraszam. To ogromne przedsięwzięcie wraca 
po 2 latach przerwy spowodowanej czasem pandemii i związanymi z tym licznymi 
ograniczeniami. To wydarzenie  przyciąga kilka, a  nawet kilkanaście tysięcy osób. 
Cieszę się, że w  tym roku będziemy mogli wszyscy się spotkać i  świętować. Obecna 
sytuacja jest pełna wyzwań dla producentów warzyw w  szczególności papryki, 
którzy walczą o godne wynagrodzenie swojej ciężkiej pracy, ażeby cena papryki była 

odpowiednia do ponoszonych wydatków m.in.  kosztów nawozów, energii  oraz innych nakładów. Jednocześnie 
chciałbym wszystkich zachęcić do kupowania naszych krajowych warzyw. 

  W ostatnim czasie miało miejsce ważne wydarzenie, jakim było podpisanie aktu notarialnego, na podstawie 
którego Wspólnota Gruntowa Wsi Przytyk nieodpłatnie przekazała gminie część swoich nieruchomości przy rzece  
Radomce z przeznaczeniem na cele społeczne. Dlatego słowa podziękowania kieruję do Zarządu Wspólnoty, 
która podjęła taką decyzję. Jestem pewien, że teren ten zostanie bardzo dobrze wykorzystany  i będzie cieszył 
wszystkich mieszkańców naszej gminy.

 Chciałbym też podzielić się z Państwem dobrą informacją, są na terenie naszej gminy mieszkańcy, którzy 
nie oglądają się na innych i społecznie dbają o czystość i porządek na swoim terenie dla wspólnego dobra oraz 
bezpieczeństwa, mowa tu mieszkańcach Woli Wrzeszczowskiej. Drugim godnym do naśladowania przykładem 
jest sołectwo  Studzienice.  Jestem pełen uznania dla takiej postawy mieszkańców.

 Okres wakacyjny  jest wykorzystywany na remonty i  bieżące naprawy. W budynku przedszkola powstaje 
gabinet dla logopedy, który ułatwi pracę z dziećmi. Z kolei w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku trwają 
prace nad wymianą posadzki w hali sportowej,  zostały  wyremontowane poszczególne sale, a dodatkowo trwają 
prace nad przebudową głównego wejścia do budynku wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto w  szkole we Wrzosie prowadzone są prace nad wymianą grzejników i  całą instalacją centralnego 
ogrzewania. Nowa kotłownia będzie wykorzystywać gaz do ogrzewania.  Dzięki tej inwestycji poprawi się 
wydajność kotłowni, co jest bardzo ważne, szczególnie że obecnie samorząd ma kłopoty z  realizacją umów 
na dostawy węgla i eko – groszku. Wykonawcy w związku z bardzo ograniczoną dostępnością surowców oraz 
wysokimi cenami wypowiadają umowy. Sytuacja ta jest bardzo trudna, tym bardziej że za chwilę zaczyna 
się sezon grzewczy. Liczę na to, że prace związane z wymianą systemu ogrzewania w naszych placówkach na 
bardziej nowoczesne i ekologiczne sprawią, że w niedalekiej przyszłości nie będziemy mieli podobnych kłopotów. 

Zachęcam do lektury naszego informatora.

          Dariusz Wołczyński
                                                                                                    Wójt Gminy Przytyk

#SZCZEPIMY SIĘ
Ośrodek Zdrowia w Przytyku w chwili obecnej prowadzi 

zapisy na kolejne dawki szczepienia w związku z realizacją 

Narodowego Programu Szczepień Przeciwko Covid-19. 

Aby zaszczepić się, należy zadzwonić do Ośrodka Zdrowia  

i zapisać się na listę szczepień tel.: 505 413 690. 
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cZYNY sPołEcZNE MiEsZkAńcóW GMiNY PRZYTYk

dEklARAcjA o ZAiNsTAloWANYch źRódłAch ciEPłA - 
dlA ZAPoMiNAlskich

 W ostatnich tygodniach Mieszkańcy Woli Wrzesz-
czowskiej wzięli sprawy w  swoje ręce i  zorganizowali 
akcję uprzątnięcia terenu przy jednej z opuszczonych 
posesji. Społecznicy wycieli z granicy pasa drogowego 
zakrzewienia i gałęzie drzew, które przysłaniały drogę 
gminną, a co za tym idzie, znacząco utrudniały prze-
jazd drogą i zmniejszały  widoczność. 
 Bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne, szcze-
gólnie teraz gdy są wakacje i trwają intensywne prace 
polowe, co powoduje, że uczestników ruchu drogowe-
go jest dużo więcej. Jesteśmy dumni z postawy Miesz-

 30 czerwca minął ustawowy termin, do którego 
właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Je-
śli jednak wskutek roztargnienia nie złożyli Państwo 
deklaracji, w dalszym ciągu  deklarację można złożyć 
w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do 
swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. 
 Przypominamy, że deklaracja powinna zostać zło-
żona przez wszystkich zarządców budynków lub ich 

Festyn rodzinny w Studzienicach odbył się 27 lipca na terenie placu zabaw. 

kańców Woli Wrzeszczowskiej, którzy nie oglądali się 
na innych i podjęli pracę na rzecz wspólnego bezpie-
czeństwa i dobra społeczności lokalnej. 
 Godne do naśladowania jest również sołectwo Stu-
dzienice, które w ostatnim czasie zorganizowało festyn 
rodzinny. Warto podkreślić, że piknik został przygo-
towany przez samych mieszkańców, którzy są również 
przykładem w kwestii, chociażby porządkowania tere-
nu placu zabaw znajdującego się w Studzienicach
 Oby więcej takich inicjatyw na terenie naszej gminy!

UG M.K.

właścicieli. Ostateczny termin na dopięcie sprawy jest 
już coraz bliżej, a  kara za niewywiązanie się z  obo-
wiązku jest wysoka — sięga nawet 5000 złotych.
 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, 
w  skrócie CEEB, ma być obszerną bazą danych, 
w  której zgromadzone zostaną informacje na temat 
źródeł ciepła w  budynkach na terenie Polski — za-
równo mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Pozwoli 
to na określenie zapotrzebowania na podejmowanie 
działań związanych z wymianą urządzeń grzewczych 
na bardziej ekologiczne.

UG.D.P.

inWentaryzacja źródeł ciepła 
przeproWadzona W uBiegłym roku przez 
urząd gminy nie zWaLnia z oBoWiązku 

złożenia dekLaracji ceeB!!!
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ZjAZd AbsolWENTóW

jAk PoRUsZAć się Po sTREfiE ZAMiEsZkANiA?

 W dniu 11 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Orła Białego we Wrzosie odbył się pierwszy zjazd ab-
solwentów szkoły. Absolwenci z  roku 1978 spotkali się 
w swojej starej szkole po 44 latach. Spotkanie rozpoczęło 
się Mszą Świętą, którą prowadził Ks. Proboszcz Wojciech 
Dobczyński. Po Mszy św. uczestnicy przeszli na pobliski 
cmentarz, na którym spoczywa ich Dyrektor Henryk 
Durasiewicz, Państwo Jabłońscy oraz czworo kolegów 
z rocznika. Kolejna część uroczystości miała miejsce już 
w murach szkoły, gdzie absolwentów przywitała Dyrek-
tor szkoły Jolanta Kowalik. Były przemówienia, były miłe 

 Według obowiązujących przepisów ru-
chu drogowego „strefa zamieszkania” to 
obszar obejmujący drogi publiczne lub 
inne drogi, na którym obowiązują szcze-
gólne zasady ruchu drogowego. O począt-
ku jak i  końcu strefy zamieszkania infor-

mują nas specjalne znaki.
 Strefy takie wyznacza się na dużych osiedlach, w rejo-
nach osiedli domków rodzinnych, a nawet w centralnych 
miejscach miejscowości. Ograniczają one prawa kierow-
ców, dając większą swobodę pieszym.
 Przypominamy o  przepisach obowiązujących w  strefie 
zamieszkania:
•	 w strefie	zamieszkania	pieszy	nie	musi	korzystać	z chod-

nika czy drogi dla pieszych, może poruszać się całą sze-

niespodzianki i  była czytana lista obecności: Bińkowski 
Piotr, Fokt Alicja, Gajda Anna, Grabska Monika, Jac-
kowski Mirosław, Kalita Mirosław, Kasiak Marek, Kil-
janek Renata, Kiljanek Waldemar, Kocon Anna, Kocon 
Jadwiga, Malinowski Leszek, Marcinkiewicz Adam, No-
wocień Mirosław, Ptaszek Małgorzata, Pyszczak Leszek, 
Radomska Elżbieta, Rdzanek Joanna, Rdzanek Krystyna, 
Rygalska Danuta, Senator Wiesława, Swęd Bernadeta, 
Tarnowska Bernadetta, Wachowicz Halina, Wesołowska 
Bożena, Wlazło Adam, Wontorski Ryszard, Wójcik Ewa, 
Zagroda Adam, Zakrzewski Sylwester
Po 44 latach miło było usłyszeć „obecny”, „obecna”. 

PSP we Wrzosie J.K.

Zjazd absolwentów rozpoczęła uroczysta Msza Święta.

Pamiątkowe zdjęcie ze zjazdu.

Przytyckie osiedle znajduje się w tzw. strefie zamieszkania.

specyfika ruchu drogoWego 
W strefie zamieszkania z jednoczesnym 

przestrzeganiem okreśLonych przepisóW 
przez jego uczestnikóW może przyczynić 

się do popraWy BezpieczeństWa i porządku. 
to od nas samych zaLeży czy „strefy 

zamieszkania” nazyWać Będziemy „strefą 
BezpieczeństWa”.

rokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem;
•	 wewnątrz	 strefy	 zamieszkania	wszystkie	 skrzyżowania	

są skrzyżowaniami równorzędnymi, czyli obowiązuje 
zasada „prawej ręki”;

•	 wyjazd	ze	strefy	zamieszkania	na	drogę	traktowany	jest	
jako włączenie się do ruchu, więc kierujący wyjeżdża-
jący na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest 
ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu;

•	 dopuszczalna	prędkość	pojazdu	w strefie	zamieszkania	
wynosi 20 km/h;

•	 	zabroniony	jest	postój	pojazdu	w innym	miejscu	ani-
żeli wyznaczone w tym celu;

•	 w strefie	zamieszkania	dziecko	w wieku	do	lat	7	może	
korzystać z drogi bez opieki osoby starszej.

UG W.W.
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WkRóTcE RoZPocZNiE się RoZbUdoWA sTAcji 
UZdATNiANiA WodY W GliNicAch

koNTRolA ZbioRNikóW NA NiEcZYsTości ciEkłE

 W dniu 22 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Przy-
tyku odbyło się podpisanie umowy na zadanie pn. Roz-
budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbior-
nikiem retencyjnym oraz budową studni głębinowej 
w miejscowości Glinice. 
 Inwestycja będzie realizowana w  ramach Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, w  wyniku  którego nasza gmina otrzy-
mała wsparcie finansowe w wysokości 2 850 000  zło-
tych. Koszt całej inwestycji to natomiast 3 910 000 zł. 
Termin realizacji zadania, to czas 15. miesięcy od mo-
mentu podpisania umowy, tj. październik 2023 roku.          

 Urząd Gminy w Przytyku informuje, że na terenie na-
szej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w przedmiocie 
prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych/
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 Wszystkim naszym mieszkańcom przypominamy 
o  ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości 
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach tj. zgłoszeniu zbiornika do gminnej ewidencji, 
obowiązku zawierania umów o świadczeniu usług opróż-
niania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego 
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie oraz posiadania 
dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachun-
ki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów 
ściekowych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach pod-
czas kontroli sprawdzana będzie szczelność zbiorników.

UG. D.P.

 Projektowana modernizacja budynku zakłada dobu-
dowę hali, która zostanie bezpośrednio podłączona z ist-
niejącą już halą technologiczną.  Projektowany budynek 
będzie połączony funkcjonalnie z istniejącym, partero-
wym budynkiem stacji - powstanie w  jego bezpośred-
nim sąsiedztwie. 

UG M.W. 

zapLanoWana modernizacja dWukrotnie 
popraWi Wydajność stacji uzdatniania Wody 

W gLinicach, a W przyszłości pozWoLi na 
odciążenie stacji W podgajku. podjęte 
przez samorząd działania, mają na ceLu 
zapoBieganie Brakom Wody, które mogą 

pojaWić się W przyszłości. 
Obecny stan stacji uzdatniania wody w Glinicach.

Wykonawcą prac będzie radomska firma „EKOIDEA Tomasz Olek”.
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fEsTYN RodZiNNY WE WRZEsZcZoWiE

 Festyn rodzinny  w dniu 19 czerwca 2022 r. został 
zorganizowany w  szkole we Wrzeszczowie po trzylet-
niej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa. 
Inauguracji imprezy dokonał dyrektor szkoły Witold 
Kosiec, witając gości, rodziców oraz dzieci i młodzież. 
Następnie na scenie wystąpiły przedszkolaki oraz dzie-
ci ze szkoły podstawowej, prezentując swoje umiejęt-
ności wokalno–taneczne. Przeprowadzone zostały też 
konkursy sportowe dla najmłodszych, dla rodziców 
i  dzieci. Festyn zakończył się zabawą taneczną pod 
chmurką oraz wręczeniem podziękowań sponsorom 
i  osobom szczególnie zaangażowanym w  organizację 
tego przedsięwzięcia.
 Tego typu imprezy mają na  celu  integrację miesz-
kańców okolicznych miejscowości oraz zachęcanie ich 
do podejmowania wspólnych działań na rzecz środo-
wiska szkolnego. Jest to jednodniowa forma rekreacji 
dzieci, młodzieży, całych rodzin z naszej okolicy. Pod-
czas trwania imprezy można było skorzystać z  wie-
lu bezpłatnych atrakcji, niedostępnych na co dzień: 
dla dzieci przygotowana była dmuchana zjeżdżalnia, 
trampolina, kącik malucha z piankowymi kształtkami 
i  materacami, malowanie twarzy, zabawy kreatywne, 

 Nie zabrakło również konkurencji sportowych. 

 Dużym zainteresowaniem, jak zawsze cieszyły się również zjeżdżalnie. 

W pierwszej kolejności na scenie wystąpili najmłodsi uczniowie szkoły.

Festyn rodzinny to również wspaniała okazja do przedstawiania umiejętności 
tanecznych.

przygotowane przez pracowników Centrum Kultury 
i Biblioteki w Przytyku. Szkolna kuchnia przygotowa-
ła wyśmienite dania gorące. Ogromnym zaangażowa-
niem wykazali się rodzice, którzy na apel dyrekcji przy-
gotowali wiele różnorodnych przepysznych ciast oraz 
kiełbaski z grilla.
 Dla wszystkich zainteresowanych została przeprowa-
dzona zabawa z nagrodami, która cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem.  
 Piknikowa niedziela upłynęła w radosnej i serdecznej 
atmosferze, integrując dzieci, rodziców, pracowników 
szkoły, sponsorów oraz całą lokalną społeczność. Ser-
deczne podziękowania kierujemy dla GOPS w Przyty-
ku oraz wszystkich sponsorów za wparcie finansowe 
i  materialne w  zorganizowaniu festynu. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom za czynny udział w przygotowa-
niach i  obsłudze festynu, za pomoc przy organizacji 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
festynu, zaangażowali się w  pomoc i  poświęcili swój 
wolny czas, aby taka impreza mogła się odbyć. 

PSP we Wrzeszczowie K.B.
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kolEjNY ETAP bUdoWY oRAZ RoZbUdoWY ośRodkA ZdRoWiA 
W PRZYTYkU ZA NAMi

 Cały czas trwają prace związane z rozbudową i prze-
budową Ośrodka Zdrowia w Przytyku. W chwili obec-
nej zakończyliśmy kolejny etap w budowie nowej czę-
ści przychodni, tj. została przygotowana warstwa pod 
posadzki. W miarę możliwości trwają również prace 
związane z remontem istniejącej części budynku. Ro-
bimy wszystko, aby móc jednocześnie przyjmować pa-
cjentów oraz świadczyć usługi medyczne, ale równo-
cześnie prowadzić remont budynku. 

 Już w niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się 
nowy obiektem, dostosowanym  do potrzeb pacjen-
tów, w którym gabinety będą wyposażone w nowocze-
sny sprzęt medyczny. W budynku znajdą się zarówno 
gabinety dostosowane do rehabilitacji jak i fizjotera-
pii, ale również gabinety dla m.in. lekarzy specjalistów. 
Pozyskanie kontraktu na rehabilitację i fizjoterapię to 
kolejne wyzwanie mające na celu zwiększenie zakresu 
świadczeń medycznych dla naszych mieszkańców.

SPZOZ O.F.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była jednym z organizatorów tegorocznego spotkania. 

Rozbudowa ośrodka zdrowia obejmuje również remont starego skrzydła obiektu. Stan prac rozbudowy ośrodka zdrowia na miesiąc lipiec.

24-25.08.2022

Gra terenowa 
 leśne wyzwanie 

 
CDiPR 

W SŁOWIKOWIE

Budzimy las
rozgrzewka 
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 dyżury

Rozkładanie
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Seans filmowy

Samodzielni
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wspólne

przygotowywanie
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Zbieranie opału
przygotowanie

paleniska
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LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
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095-992 

Przetrwania

Partnerzy 

Stowarzyszenie GROM Przytyk 
zaprasza na 

W programie 

RUN-Kids
leśne biegi 

z przeszkodami

Surwiwalowy
wieczór

WYDARZENIE SKIEROWANE 
JEST DO DZIECI I MŁODZIEŻY

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Gmina Przytyk
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 Celem programu „Czyste Powietrze Plus” jest podobnie, jak w poprzedniej edycji – „Czyste Powietrze”, poprawa 
jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

•	 wymianę	przestarzałych	pieców	grzewczych	tzw.	kopciuchów,	na	nowe	bardziej	ekologiczne	źródła	ciepła;
•	 poprawę	efektywności	energetycznej	budynków	mieszkalnych	jednorodzinnych.
 

 Zasadniczą zmianą w tym programie obowiązującą od 15 lipca 2022 r. jest ta, dotycząca prefinansowania do 50 
proc. kwoty dotacji w bardzo krótkim czasie. Natomiast druga część dofinansowania z „Czystego Powietrza Plus”, 
jaką beneficjent przeznaczył na zadanie realizowane w ramach programu, wypłacona zostanie po zakończeniu prac 
w terminie 30 dni.
 

 Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o 
dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem 
spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w 
Urzędzie Gminy w Przytyku w pokoju nr 35, tel. (+48) 618-00-95 w. 34.

gmina przytyk poza 35 000 zł które otrzyma na proWadzenie dotychczasoWego 
punktu, zdoByła róWnież BonusoWe fundusze W Wysokości 25 600 zł. dodatkoWe 

środki to nagroda za aktyWne proWadzenie doradztWa i dużą LiczBę sporządzonych 
WnioskóW. fundusze zostaną Wykorzystane na daLsze utrzymanie miejsca 

konsuLtacyjnego i Większe Wsparcie na mieszkańcóW gminy przytyk.

cZYsTE PoWiETRZE PlUs
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WYciEcZkA WoloNTARiUsZY sZkolNEGo kołA cARiTAs

kolEjNE WsPARciE Z PolskiEGo łAdU

 Tegoroczne wakacje dla licznej grupy wolontariuszy 
oraz opiekunów Szkolnego Koła Caritas działającego 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku rozpo-
częły się wyjazdem do Miejsca Piastowego. Wakacyjne 
wycieczki to wieloletnia tradycja, którą na dwa lata prze-
rwała pandemia, dlatego na tę wspólną wyprawę wszy-
scy czekali z utęsknieniem.
 Głównym punktem wyjazdu było Sanktuarium 
Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza 
w Miejscu Piastowym. Znajduje się tam również Dom 
Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła, 
a warto przypomnieć, że siostry Michalitki od wielu 
lat posługują w przytyckiej parafii, m.in. uczą religii 
w  szkole. Inspiracją do wyjazdu była także, przypa-
dająca w tym roku, 150. rocznica urodzin Czcigodnej 
Służebnicy Bożej Anny Kaworek. Młodzież poznała 
historię współzałożycielki Zgromadzenia oraz mo-

 W  lipcu opublikowano wyniki kolejnego naboru 
w ramach rządowego programy Polski Ład, w którym 
Gmina Przytyk otrzymała 1 960 000,00 zł. Te ogrom-
ne środki zostaną przeznaczone na budowę świetlicy we 
Wrzosie. Budynek powstanie w miejscu obecnej strażni-
cy OSP Wrzos. 
 Już pod koniec tego roku pracownicy Urzędu ogłoszą 
przetarg na rozbiórkę i budowę nowego obiektu. Budy-
nek będzie spełniał funkcję strażnicy przystosowanej na 
potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosie oraz 
miejsca spotkań dla całej społeczności lokalnej. 
 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów 
inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty 
i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizo-

dliła się w krypcie Klasztoru, gdzie złożono doczesne 
szczątki Matki Anny. 
 W Domu Rekolekcyjnym siostry przyjęły swych gości 
pysznym obiadem. Następnie uczniowie zwiedzili Mu-
zeum Misyjne, w  którym wyeksponowano zbiory po-
chodzące m.in. z Libii i Kamerunu. Młodzi pielgrzymi 
obejrzeli stroje, ozdoby, maski, instrumenty muzyczne, 
przedmioty codziennego użytku, zabawki oraz obrazy, 
a także dokumentację pracy misyjnej Michalitek.
 Wszyscy uczestnicy wyjazdu w pogodnych nastrojach, 
umocnieni i wzbogaceni o nową wiedzę, wrócili do do-
mów. Za wsparcie i pomoc w organizacji wycieczki SKC 
szczególne podziękowania należą się Parafialnej Caritas, 
ks. prob. Sławomirowi Fundowiczowi oraz Wójtowi 
Gminy Przytyk p. Dariuszowi Wołczyńskiemu, który 
zadbał o sfinansowanie przejazdu grupy.

PSP w Przytyku s. Z.G. 

wany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotne-
go dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowe-
go, w którym mieści się planowana inwestycja.

UG A.K.

W Miejscu Piastowym. Wspólne zdjęcie wolontariuszy.
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 Mieszkańcy miejscowości Zameczek i Zameczek-Ko-
lonia na zebraniu sołeckim zgłosili wniosek o nadanie 
nazw ulic oraz o uporządkowanie numeracji adresowej, 
która obecnie sprawia trudności w  lokalizacji posesji 
mieszkańców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, Radni Gminy Przytyk przyjęli uchwałę 
w sprawie nadania nazw ulic dla tych miejscowości. Na-
zwy ulic zostały zaproponowane przez mieszkańców na 
zebraniu wiejskim. 
 Wyznaczenie i nadanie nazw ulic wiąże się z potrzebą 
zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porząd-
kowej położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości.  

 Szkoły z naszej gminy osiągnęły w egzaminie kończącym naukę w klasach podstawowych wynik wyższy do 
ubiegłorocznego. 
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie w lipcu opublikowała wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 
2022 w poszczególnych powiatach, gminach i szkołach.
 W gminie Przytyk najlepsze oceny na egzaminie osiągnęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imie-
nia Orła Białego we Wrzosie, który osiągnęli średnią na poziomie 58,55%.

UG R.F. 

NoWE NAZWY Ulic PojAWią się NA MAPiE MiEjscoWości ZAMEcZEk- 
koloNiA i ZAMEcZEk

ZNAMY WYNiki EGZAMiNóW ósMYch klAs

Wśród nowych nazw ulic znajdziemy:
•	 ul.	Zachęta	(w kierunku	Sukowa)
•	 ul.	Wesoła	(skręt	w prawo	z drogi	Przytyk-	Suków)	
•	 ul.	Osiedlowa	(teren	bloków	w Zameczku)
•	 ul.	Spacerowa	(od	krzyża	w kierunku	dworku)
•	 ul.	Miła	(ulica	przez	miejscowość	Zameczek)
•	 ul.	Górna	(ulica	do	miejscowości	Zameczek,	
 koło masztu)
 Niebawem na ulicach miejscowości Zameczek 
i Zameczek-Kolonia zostaną zainstalowane tabliczki 
z nazwami ulic. Wszyscy mieszkańcy miejscowości, 
w których nastąpi zmiana numeracji adresowej, zo-
staną powiadomieni o  zmianie i  nadaniu nowego 
numeru posesji. 
 Przypominamy, że oznaczenie budynków numerem 
porządkowym jest obowiązkiem właścicieli nierucho-
mości, a dobre oznaczenie posesji ułatwia pracę m.in. 
służbom medycznym, które są wzywane na pomoc 
o różnych porach dnia i nocy. Oznaczenia pozwalają im 
szybciej znaleźć właściwy adres.

UG. K.S.Decyzję o nadaniu nazw ulic, Radni podjęli na XXXIV Sesji Rady Gminy Przytyk, która 
odbyła się 29 lipca br. 
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GMiNNE ZMAGANiA PiłkARskiE 

 Fani rozgrywek piłkarskich mogli podziwiać po raz 
kolejny zmagania swoich drużyn podczas Turnieju Pił-
karskiego w walce o Puchar Wójta Gminy Przytyk!  
 Podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabrakło praw-
dziwej rywalizacji, ogromnych emocji i sportowego 
ducha, który towarzyszył wszystkim drużynom biorą-
cym udział w rozgrywkach. W tegorocznej piłkarskiej 
rywalizacji udział wzięło sześć drużyn.
 Każde ze spotkań prezentowało wysoki poziom pił-
karskich umiejętności młodych zawodników.  Po ro-
zegraniu wszystkich 15 meczów ostatecznie  I miejsce 
wywalczyła  drużyna Wrzosu, która obroniła ubiegło-
roczny tytuł. Na podium stanęła również grupa Siii 
oraz drużyna sołecka z Sukowa.

 Trzy najlepsze drużyny, poza satysfakcją płynącą ze 
zwycięstwa mogły liczyć na puchary oraz nagrody rze-
czowe. Do każdego zespołu powędrowały natomiast 
dyplomy oraz piłki, a spośród wszystkich uczestników 
rozlosowano bilety do kina. 
Punktacja generalna turnieju:
1. Wrzos
2. Siii
3. Suków
4. FC Orlik
5. JKS Rozrzutnik
6. Coco Jumbo Junior
 Jeszcze raz dziękujemy za wspaniałe sportowe emo-
cje. Zawodników, jak i kibiców zapraszamy za rok!

UG A.K. 

Drużyna Sii – zdobywcy II miejsca w turnieju.

JKS Rozrzutnik.

Drużyna sołecka Suków.

Coco Jumbo Junior.
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FC Orlik. Walka o puchar trwała do ostatniej minuty. 

 Zwycięscy turnieju – Wrzos. „Bo łączy nas piłka”.

Drużyny sołeckie gromko dopingowali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Pogoda pozwoliła na pojawienie się na stadionie całych rodzin. 

Nagrody drużynom wręczyła Magdalena Kowalczyk- Zastępca Wójta Gminy Przytyk
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 Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref 
w województwie mazowieckim, w których zostały prze-
kroczone poziomy dopuszczalne i  docelowe substancji 
w powietrzu, na wszystkie gminy z terenu województwa 
mazowieckiego został nałożony obowiązek kontroli pa-
lenisk domowych. Realizacja kompleksowego nadzoru 
nad paleniskami domowymi ma na celu wyeliminowanie 
nielegalnego spalania odpadów oraz kontroli przestrzega-
nia zapisów uchwały antysmogowej m.in. co do jakości 
i stosowanego opału, a w niedalekiej przyszłości, bo od  
1 stycznia 2023 r. kontroli urządzeń grzewczych użytko-
wanych w gospodarstwach domowych.
 Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmo-
gowej mogą przeprowadzić: pracownicy urzędu gminy 
posiadający pisemne upoważnienie do czynności kon-
trolnych, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, woje-
wódzka inspekcja ochrony środowiska.
 Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej, 
może być ukarana: mandatem karnym w wysokości do 
500 zł, a nawet grzywną w kwocie do 5 000 zł (zasądzoną 
wyrokiem sądu).
 W przypadku podejrzenia spalania odpadów kontro-
lujący będą zmuszeni pobrać próbkę popiołu do badania 
laboratoryjnego, a w przypadku stwierdzenia spalania od-
padów sprawa jest kierowana na drogę sądową.
co może kontrolujący?

 Zgodnie z  upływem powierzenia pełnienia funkcji, 
w  czerwcu przeprowadzono konkursy na dyrektorów 
szkół podstawowych w  Przytyku oraz we Wrzosie. Po 
przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono zarządza-
jących placówkami, którymi zostały: Jolanta Kowalik 
(Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we 
Wrzosie) oraz Monika Rdzanek (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku).

UG R.F.

RoZsTRZYGNięTo koNkURsY NA dYREkToRóW sZkół 

koNTRolA PAlENisk doMoWYch

 Kontrolujący jest uprawniony do wykonywania 
czynności bezpośrednio związanych z  charakterem 
przeprowadzanej kontroli m.in. sporządzenia doku-
mentacji fotograficznej, żądania okazania dokumentu 
potwierdzającego jakość stosowanego paliwa, żądania 
okazania faktury/rachunku potwierdzającego zakup 
paliwa, wykonania pomiaru wilgotności drewna prze-
znaczonego do spalania w kotle, pobrania próbki po-
piołu itp. Z przeprowadzonych oględzin kontrolujący 
sporządza protokół oględzin w dwóch egzemplarzach- 
jeden zawsze otrzymasz od kontrolującego.
co może kontrolowany?
 Żądać okazania identyfikatora/upoważnienia do 
kontroli od osób przeprowadzających oględziny 
oraz uczestniczyć na każdym etapie kontroli. Strona 
kontrolowana, może wnieść uwagi do sporządzone-
go protokołu oględzin w przeciągu 14 dni licząc od 
dnia zakończenia kontroli do organu przeprowa-
dzającego kontrolę.

UG R.F.

drogie panie — serdecznie gratuLujemy 
 i życzymy doBrej Współpracy ze 

środoWiskiem ośWiatoWym oraz sukcesóW 
W pracy zaWodoWej.

kontroLe paLenisk domoWych Będą 
dotyczyły nie tyLko Weryfikacji źródeł 

ogrzeWania, aLe róWnież spełnienia 
oBoWiązku zgłoszenia ich do ceeB, 

a także spraWdzenia popraWności informacji 
Wpisanych  W złożonej dekLaracji. 

Monika Rdzanek Dyrektor PSP w Przytyku. Jolanta Kowalik Dyrektor PSP we Wrzosie, Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk.
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 Na modernizację doczekała się posadzka w  hali 
sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w  Przy-
tyku. Dotychczasowy stan podłoża wskazywał na 
znaczne zużycie oraz uszkodzenia mechaniczne, spo-
wodowane zapadnięciem się betonu podkładowego 
oraz konstrukcji podbudowy z płyt OSB, ułożonych 
na legarach. W wyniku zużycia podbudowy posadz-
ka zapadła się, a  warstwa z  wykładziny sportowej 
została przerwana. Prace remontowe wykonywane 
są w okresie wakacji, by nie kolidować z trwającymi 
w czasie roku szkolnego zajęciami.
 Koszt całego zadania to kwota ok. 320 000,00 
zł. Zadanie zostało dofinansowane w  kwocie 178 
861,00 zł, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogło-
szonego przez LGD Razem dla Radomki ze środ-
ków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

UG M.W. 

 W dniu 16 lipca 2022 roku na kolejnym wyda-
rzeniu pt. „Rynek- miejsce spotkań” mieliśmy oka-
zję uczestniczyć w  koncercie „Akustyczne klasyki 
z  radia”. Na scenie wystąpił lokalny artysta Łukasz 
Mortka w  akompaniamencie Cezarego Tomali. 
W sobotni letni wieczór na Przytyckim Rynku wy-
brzmiały m.in. covery utworów Czesława Niemena, 
Dżemu, Sanah oraz Męskiego Grania.

CKiB A.B. 

WYkoNANiE NoWEj PosAdZki sPoRToWEj W hAli sPoRToWEj 
W PRZYTYkU

 RYNEk- MiEjscE sPoTkAń

Oprócz coverów radiowych przebojów można było posłuchać autorskich piosenek  
p. Łukasza.

Już od września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku będą mogli korzy-
stać z nowej nawierzchni na hali sportowej. 
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 W dniach od 5 do 16 lipca w Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczo-
wie w ramach półkolonii wypoczywało 45 dzieci. Tę for-
mę wypoczynku udało się zorganizować dzięki trwającej 
od kilku lat dobrej współpracy dyrekcji szkoły z Mazo-
wiecką Izbą Rolniczą z siedzibą w Parzniewie. 
 Program kulturalno-oświatowy półkolonii był bar-
dzo bogaty i został w całości zrealizowany. Wypoczy-
wający uczestniczyli w zajęciach taneczno-ruchowych, 
warsztatach plastycznych i  sportowo-rekreacyjnych 
na obiektach sportowych w  szkole, a  także w  poga-
dankach na temat bezpieczeństwa w  gospodarstwie 
rolnym, bezpiecznego poruszania się po drogach i bez-
piecznego wypoczynku.
 Jednak najbardziej podobały się dzieciom zorgani-
zowane wycieczki. W ramach wycieczek do Radomia 
dzieci były w  kinie Helios na projekcji filmu „Mi-
nionki” oraz uczestniczyły w  zajęciach rekreacyjnych 
w Centrum Zabaw Hula Park oraz na pływalni Nep-
tun. Oczywiście w programie wycieczki nie mogło za-
braknąć wizyty w McDonald ’s.
 Pogoda w  czasie półkolonii dopisywała, zatem 
bardzo udana była wycieczka do Mszczonowa, gdzie 
w Kompleksie Basenów Termalnych dzieci mogły się 
wykąpać, pozjeżdżać na zjeżdżalniach do wody i oczy-
wiście jeszcze dodatkowo zażywać kąpieli słonecznej. 

AkTYWNY WYPocZYNEk dZiEci Z WRZEsZcZoWA

Na zakończenie kolonii, jej uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie „co nieco”.

Z wycieczki wróciły zmęczone, ale bardzo zadowolone.
 W  czasie kolejnej wycieczki uczestnicy półkolonii 
zwiedzili ruiny zamku w Iłży oraz uczestniczyli w za-
jęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Przyrodni-
czej w  Nadleśnictwie w Marculach. 
 Wiele radości sprawił pobyt w stajni Carino w Guli-
nie. Dzieci poznały podstawy jazdy konnej oraz miały 
możliwość przejażdżki bryczką. Na koniec zajęć mogły 
posilić się kiełbaską z grilla.
 Na kolejną wycieczkę uczestnicy półkolonii udali się 
do Spały, Konewki oraz Tomaszowa Mazowieckiego. 
Najpierw zobaczyli ciekawe obiekty w Spale, a następ-
nie zwiedzili Trasę turystyczną „Bunkier w Konewce”. 
Jest to schron kolejowy o długości 380 m, w którym 
znajdują się wystawy stałe militariów i  pojazdy woj-
skowe z czasów II wojny światowej. Kolejnym punk-
tem wycieczki było zwiedzanie ekspozycji w Skansenie 
Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Najbardziej 
rozbudowana jest ekspozycja zatytułowana „Młynar-
stwo wodne w dorzeczu Pilicy”. 
 Półkolonia to wspaniała forma wypoczynku dla 
dzieci blisko domu bez potrzeby wyjeżdżania na kilka 
dni. Dla nas organizatorów najważniejsza jest radość 
i zadowolenie wszystkich uczestników, którzy zgodnie 
stwierdzili, że półkolonia trwała zbyt krótko.

PSP we Wrzeszczowie W.K.
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WYciEcZkA PRZEdsZkolAkóW Z WRZEsZcZoWA do ocEANiki

 Pod koniec czerwca 2022 r. dzieci z oddziałów przed-
szkolnych wybrały się na wycieczkę do „Oceaniki” w 
Chrustach, k. Zagnańska. Dzieci podczas tej niesamowi-
tej wyprawy miały możliwość podziwiania flory i fauny 
środowiska wodnego z różnych rejonów świata, między 
innymi z dorzecza Amazonki, Jeziora Malawi, obrzeży 
wielkiej rafy koralowej oraz rzeki Rio Orinoko. Z cie-
kawszych zwierząt można było tam spotkać m.in. rekiny, 
płaszczki, manty, piranie, niszczuki, skrzydlice oraz bar-
dzo rzadko spotykane w oceanariach łodziki. Wyjątkową 
atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, była niecka z tzw. 
akwarium dotykowym, w którym dzieci samodzielnie 

karmiły ryby. Podczas pobytu w tym pełnym atrakcji 
miejscu, odbyły one podróż w czasie, zwiedzając Park 
Miniatur, z najważniejszymi zabytkami z woj. świętokrzy-
skiego, gdzie na własne oczy mogły zobaczyć, jak dawniej 
wyglądały budynki sakralne, obiekty warowne i obronne 
oraz zabytki przemysłowe. 
 Tego dnia dzieci mogły również sprawdzić swoje moż-
liwości fizyczne, pokonując trasę w parku linowym, a tak-
że skorzystać z karuzeli. Wycieczka okazała się nie tylko 
wspaniałym przeżyciem, ale także atrakcyjną lekcją przy-
rody, przeżytą w ciekawym miejscu. 

PSP we Wrzeszczowie R.M.

Grupa Żabek.  Grupa Smerfów.

Park miniatur.
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 W naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku  
odbyło się 23 czerwca i  było wyjątkowe. W tym dniu 
żegnaliśmy dzieci, które w większości były z nami od 
samego początku. Rozpoczynały one edukację jako 
3-latki i  przeszły cały czteroletni tryb edukacyjny 
w placówce. Przez cztery lata śledziliśmy ich postępy, 
widzieliśmy jak rosły i się rozwijały. 
 Pani Dyrektor Ewa Redestowicz  powitała wszystkie 
dzieci, rodziców, pracowników przedszkola oraz zapro-
szonych gości. Dzieci wprowadziły nas w  podniosły 
nastrój, rozpoczynając swój występ krokiem poloneza. 
Następnie  starszaki opowiedziały w wierszach o nieła-
twej przedszkolnej codzienności, poczynając od pierw-

sZcZęśliWEj dRoGi jUż cZAs — ZAkońcZENiE RokU sZkolNEGo 
2021/2022

szych chwil w maluchach. Nie ma co ukrywać, „ciężki 
jest żywot przedszkolaka”, jeśli się weźmie pod uwagę, 
że tyle jest jeszcze do nauczenia się. 
 Nasi absolwenci podziękowali wszystkim pracow-
nikom przedszkola i  rodzicom  za zaangażowanie 
w ich edukację.  Podobno „wszystko dobre, co się do-
brze kończy”. Dlatego warto było uczcić zakończenie 
dobrego, ale i pełnego pracy roku szkolnego. 
 Wszystkim przyszłym pierwszoklasistom życzymy 
sukcesów w  szkole, natomiast pozostałym przed-
szkolakom udanego wypoczynku wakacyjnego i na-
brania sił do kontynuowania przygody z przedszko-
lem we wrześniu.

PP w Przytyku M.W.
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AkcjA ZbiERANiA ZUżYTEGo sPRZęTU ElEkTRYcZNEGo i 
ElEkTRoNicZNEGo

WsPólNoTA Wsi PRZYTYk PRZEkAZAłA GRUNTY NA RZEcZ sAMoRZądU

 Nikt się nie spodziewał, że tak olbrzymim sukcesem zakoń-
czy się  zbiórka elektrośmieci w naszej Gminie. Ilość zebrane-
go zużytego sprzętu zaskoczyła nas wszystkich! Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom Gminy Przytyk, którzy włączyli się 
do naszego projektu i oddali tony elektrośmieci.  W związku 
z  pytaniami od Państwa, Zakład Gospodarki Komunalnej 
w  Przytyku organizuje ponowną zbiórkę zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego, oraz AGD. W każdym zuży-
tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, znajdują się od-
pady niebezpieczne, więc nie pozwólmy, żeby zanieczyszczały 
nasze środowisko!!!
 W celu zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu prosimy 
o kontakt pod  nr  tel.728 980 545  w dniach ponie-
działek - piątek w godz. 8:00-15:00. Co ważne odda-
wany sprzęt winien być kompletny. Mamy nadzieję, że 
wykorzystacie Państwo okazję do pozbycia się  w bez-
pieczny dla środowiska sposób, niepotrzebnych już 
Wam urządzeń.

ZGK D.T.

 W sierpniu miało miejsce sporządzenie aktu notarial-
nego, na podstawie którego wspólnota gruntowa miej-
scowości Przytyk przekazała bezpłatnie na rzecz Gminy 
Przytyk część swoich nieruchomości. Mowa tu o 2 ha 
gruntów, które mieszczą się niedaleko tzw. kładki. 
 Obecnie wykonywany jest plan funkcjonalno-użyt-
kowy dla wspomnianych nieruchomości. W niedalekiej 
przyszłości wspomniane grunty zostaną uporządkowa-
ne. Mamy nadzieję, że ten teren zostanie wykorzystane 
w sposób satysfakcjonujący nasze społeczeństwo -  po-
wstanie na nim coś, co ucieszy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy.

UG A.K.

Wspomniane grunty znajdują się w sąsiedztwie „kładki” i „eko parku”.

Wójt gminy przytyk dariusz Wołczyński 
serdecznie dziękuję całej WspóLnocie 

gruntoWej Wsi przytyk, a W szczegóLności 
jej zarządoWi: pani małgorzacie 

załęckiej, panu jerzemu soBoLoWi, pani 
iWonie Bartosiak oraz panu arnoLdoWi 
marszałkoWi za podjętą decyzję i doBrą 

Współpracę z samorządem. 

zBiórka zostanie przeproWadzona W dniu  
10 Września  (soBota) W godzinach 

8:00-14:00. 
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 Duży ekran i świetna atmosfera – to wszystko cze-
kało na miłośników kina podczas tegorocznych se-
ansów organizowanych w ramach „Kina na trawie”.
 Plenerowe pokazy odbyły się w piątki: 24 czerw-
ca, 1 i  15 lipca oraz 5 sierpnia. Podczas spotkań 
wyświetlone zostały dwie propozycje dla najmłod-
szych: „O czym marzą zwierzęta” i  „Skąd się biorą 
sny” oraz dwa filmy dla trochę starszej publiczności:
„Bodyguard i żona zawodowca” i „Druga połowa”. 
 W tym roku, po raz kolejny filmy wyświetlone na 
ekranie zostały wybrane przez mieszkańców za po-
mocą internetowego głosowania. Do wyboru były 
zarówno polskie jak i zagraniczne propozycje.
 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się 
ściągnąć przed nasz ekran jeszcze większą liczbę od-
biorców. Do zobaczenia!

UG. A.K.

ZA NAMi lETNiA EdYcjA kiNA NA TRAWiE

dEklARAcjE ZA odPAdY koMUNAlNE

 Urząd Gminy w Przytyku przypomina o obowiąz-
ku składania deklaracji o  wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację 
o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy złożyć w terminie 14. dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierw-
szego mieszkańca lub powstania na danej nierucho-
mości odpadów komunalnych. Ponadto przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wyso-
kości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (tj. zameldowania, wymeldowania, 

Pierwsze spotkanie na stadionowej trawce odbyło się 24 czerwca.

Seans filmu animowanego „O czym marzą zwierzęta”.

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

urodzenia, zgonu) właściciel nieruchomości jest zo-
bowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. 
 Niedopełnienie ww. obowiązku skutkować może 
nałożeniem kary grzywny w  kwocie 2800,00 zł 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeże-
li natomiast podatnik złożył nieprawdziwe dane, 
a Urząd to udowodni -  Opłatę za odpady komunal-
ne można naliczyć do 5 lat wstecz 

UG J.P.
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 W miesiącu lipcu zakończyły się prace przy odwodnieniu 
boiska sportowego znajdującego się przy Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczo-
wie. Wykonawcą odpowiedzialnym za wykonane zadania 
był Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku.
 Prace przy odwodnieniu polegały na osuszeniu terenu 
wokół boiska, które po każdych opadach było sukcesywnie 
zalewane wodą. W ramach modernizacji obiektu wykonano 
odwodnienie liniowe oraz zamontowano studnie rewizyjne.

ZGK D.T.

śWiAdcZENiA RodZiNNE i fUNdUsZ AliMENTAcYjNY

PoPRAWioNo odWodNiENiE boiskA WE WRZEsZcZoWiE

 Nowy okres zasiłkowy w przypadku funduszu alimentacyjnego będzie obowiązywał od 01 
października 2022 r. do 30 września 2023 r., natomiast w przypadku świadczeń rodzin-
nych od 01 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. 
Wnioski o zasiłek na nowy okres można składać:
•	od	1	lipca	2022	r.	w formie	elektronicznej	
•	od	1	sierpnia	2022	r.	również	w formie	papierowej	(druki	do	pobrania	w siedzibie	Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku pokój nr 3 lub ze strony internetowej)
Należy pamiętać, że wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych 

UWAGA:
Prawo do świadczeń rodzinnych na wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku ustalane będą od miesiąca złożenia 
wniosku.

Terminy wypłat funduszu alimentacyjnego

UWAGA:
Prawo do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na wnioski złożone po 31 października 2022 roku ustalane będą 
od miesiąca złożenia wniosku.

GOPS A.M.

Dzięki odwodnieniu obiektu, sztuczna powierzchnia boiska dłużej będzie służyła  
naszym uczniom.

złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego 
wniosku w okresie:

rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczeń rodzinnych 
nastąpi

do 31 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

wrzesień-październik 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

listopad-grudzień 2022 r. do ostatniego dnia lutego 2023 r.

złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego 
wniosku w okresie:

rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

do 31 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

wrzesień 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

październik 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

listopad 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

grudzień 2022 – 31 styczeń 2023 r. do ostatniego dnia lutego 2023 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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