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Mamy ponad 2 miliony na rozbudowę szkoły we Wrzeszczowie. Więcej na stronie 2.

W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Rusza Gminna Wyprawka Malucha. 
Więcej na stronie 14.

Święto Dnia Babci i Dziadka w placówkach szkolnych. 
Więcej na stronach 17, 18, 21.

Podsumowanie roku 2021 w Urzędzie Stanu 
Cywilnego.  Więcej na stronie 19.
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PoDPISaNo UMoWę Na DofINaNSoWaNIE RoZBUDoWY SZkołY WE 
WRZESZCZoWIE

 Blisko 2,3 mln zł władze Mazowsza przeznaczyły na 
dofinansowanie rozbudowy Publicznej Szkoły Podsta-
wowej we Wrzeszczowie w ramach instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego.
 Umowę w tej sprawie podpisali 19 stycznia Dariusz 
Wołczyński Wójt Gminy Przytyk, Rafał Rajkowski 
Wicemarszałek województwa mazowieckiego oraz 
Anna Rogulska Skarbnik Gminy. W spotkaniu wzięli 
udział również Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietan-
ka – radni województwa mazowieckiego oraz Witold 
Kosiec Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie.
 Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie 
zostanie rozbudowana o  budynek parterowy. Dzię-
ki temu powiększy się o  trzy sale dydaktyczne, które 
pomieszczą w sumie 75 uczniów, szatnię i pomieszcze-
nie higieniczno-sanitarne. Projekt obejmuje również 
wykonanie wjazdu pożarowego z drogi gminnej wraz 
z  dojściem dla pieszych oraz przebudowę kotłow-
ni węglowej na gazową, budowę zewnętrznej i  we-

wnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym 
z podziemnego zbiornika i instalację paneli fotowol-
taicznych. Rozbudowa placówki jest zaplanowana na 
lata 2023-2024.

Rozbudowa szkoły zakłada powiększenie jej o m.in. 3 sale dydaktyczne. 

Leszek Przybytniak Radny województwa mazowieckiego, Witold Kosiec Dyrek-
tor Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie, Anna Rogulska Skarbnik 
Gminy Przytyk, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, 
Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk, Tomasz Śmietanka Radny wojewódz-
twa mazowieckiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa zostanie rozbudowana o nowe skrzydło budynku.

Rozbudowa szkoły będzie kolejną 
inwestycją Realizowaną na teRenie 
tej placówki. w ostatnich latach 

szkoła wzbogaciła się o boisko 
szkolne z bieżnią oRaz skocznią  
do skoku w dal oRaz plac zabaw  

z siłownią napowietRzną.  
w niedalekiej odległości od 
placówki pojawił się Również 

paRking dla Rodziców.

 Gmina Przytyk dużo wcześniej planowała remont 
szkoły. Po zmianach oświatowych i  likwidacji gimna-
zjów, w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Kor-
nela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie zwyczajnie zro-
biło się zbyt ciasno. Szkoła, zamiast sześciu roczników 
musiała przyjąć osiem. Dodatkowo na prośbę miesz-
kańców, w placówce pojawił się oddział przedszkolny 
dla 3 i 4-latków.

UG A.K.
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 Z wielką nadzieją patrzę w przed chwilą rozpoczęty nowy 2022 rok. Życzeniem 
chyba wszystkich nas, jest definitywne rozstanie się z  epidemią Covid-19. Kolejna 
piąta już fala zmusiła nasz rząd do wprowadzenia następnych obostrzeń i ograniczeń, 
chociażby w obsłudze interesantów w naszym Urzędzie Gminy. Przypomnę, że do 28 
lutego administracja publiczna ma obowiązek pracy zdalnej, co skutkuje ograniczeniem 
w bezpośredniej obsłudze interesantów. 
 Obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala również na przeprowadzenie 
tradycyjnych spotkań sołeckich, które odbywały się corocznie na początku każdego roku 
kalendarzowego. Wiem, że tak samo dla mnie jak i dla Państwa spotkania te są niezwykle 
ważne. Chciałbym spotkać się nie tylko z przedstawicielami naszych społeczności, ale ze 

wszystkimi mieszkańcami. Z tego powodu  planuję przeniesienie naszych spotkań na kolejne, cieplejsze miesiące. 
Mam nadzieję, że niedługo skala zachorowań spadnie i umożliwi to nam organizację zebrań. 
 Z  myślą o  kolejnych miesiącach właśnie przygotowany został nasz tegoroczny harmonogram wydarzeń 
kulturalnych. Mam nadzieję, że nasze plany i pomysły na wspólne spotkania i festyny zostaną zrealizowane. 
 W ostatnich dniach grudnia radni naszej gminy uchwalili budżet na bieżący rok. Nie ukrywam, że najbliższy 
plan inwestycyjny jest dość ambitny. Zakłada on m.in. rozbudowę stacji uzdatniania wody w  Glinicach, 
przebudowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę szkoły we Wrzosie, przychodni w Przytyku, budowę kanalizacji 
w Oblasie. Wiosną rozpoczną się kolejne inwestycje drogowe.
 Z  pierwszymi dniami stycznia nasza gmina zmieniła firmę, która odbiera odpady komunalne. Obecnie 
to Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku świadczy tego typu usługi dla naszych mieszkańców. Mam 
nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu w jakimś stopniu wyhamujemy rosnące stawki za odbiór odpadów, które 
w przyszłości zmienią się w oszczędności i obniżki cen. 
 Korzystając z okazji, chciałbym Państwa poinformować, iż w bieżącym roku prawdopodobnie rozpocznie 
się kolejny nabór dotyczący dofinansowania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo w tym 
roku pojawi się również możliwość dofinansowywania zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz 
wymiany piecy. Informacje o naborach, warunkach oraz wszystkie wnioski będą pojawiać się na stronie 
internetowej www.przytyk.pl.

Zapraszam do lektury biuletynu
Dariusz Wołczyński 

Wójt Gminy Przytyk

kaŻDY MoŻE PoMÓC!

 Czerwony pojemnik w  kształcie serca przeznaczony 
do zbierania plastikowych nakrętek stanął przy budynku 
Urzędu Gminy w Przytyku. Mieszkańcy mogą wrzucać 
do niego nakrętki i w ten sposób pomóc potrzebującym.
 Pojemniki na nakrętki, to doskonały pomysł na zbiera-
nie surowców wtórnych a przede wszystkim sposób na po-
moc charytatywną. Nakrętki zamiast trafić do śmieci, mogą 
otrzymać drugie życie. Przerabiane są na granulat z którego 
powstają m. in. konewki, plastikowe wiaderka itp.
 Serce na plastikowe nakrętki służy do zbiórki wszyst-
kich plastikowych nakrętek: z butelek po wodzie mine-
ralnej, napojach, sokach, a także po jogurtach i chemii 
gospodarczej czy kosmetykach. 
 Plastikowe nakrętki zajmują mało miejska i łatwo 
je gromadzić. Dzięki temu pojemnikowi, mieszkań-
cy mogą przyczynić się do pomocy potrzebującym, 

Z początkiem lutego przed budynkiem Urzędu Gminy pojawiło się metalowe 
serduszko.

jednocześnie troszcząc się również o ekologię. 
 Urząd Gminy w Prztyku przyjmuje zgłoszenia osób po-
trzebujących, chętnych do odbioru nakrętek. Zgłoszenie 
można wysłać na adres mailowy promocja@przytyk.pl.
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PRZYDoMoWY koMPoSToWNIk

 Kompostowanie to naj-
lepszy sposób, aby uzyskać 
własny materiał do użyź-
niania gleby, a  przy tym 
zagospodarować odpady, 
które powstają w  naszym 
domu czy ogrodzie. Od-
pady biodegradowalne to 
około 70% naszych śmieci. 
Jeżeli trafią one do kompo-
stownika, będziemy mogli 
posegregować nawet 95% 
odpadów pozostałych po 
oddzieleniu resztek jedze-
nia. Kompost jest źródłem 
naturalnego, darmowego 
nawozu, który możemy 
wykorzystać do użyźnie-
nia gleby w  ogrodzie czy 
w doniczkach.
 Do kompostownika 
możemy wrzucić więk-
szość odpadów kuchen-
nych i  ogrodowych, ta-
kich jak: resztki owoców 
i warzyw, resztki roślinne, 
rozgniecione skorupki 
z  jaj, fusy z  kawy i  her-
baty, gałązki żywopło-
tów, ziemię z  doniczek 
i  skrzynek, przekwitnięte 
kwiaty, liście, skoszoną 
trawę, nadziemne części 
chwastów, niezadrukowa-
ny papier (papier śniada-
niowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a  także 
słomę i  siano. Nie wrzucamy do kompostownika 
mięsnych odpadów kuchennych i  kości, zainfeko-
wanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z od-
kurzacza, a także puszek. 
 Kwestie prawne dotyczące lokalizacji kompo-
stownika na posesji reguluje Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury w  sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie, który w  § 36 wskazuje szczegółowe 
warunki lokalizacji tego typu urządzenia.
 

 W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji 
indywidualnej odległości przydomowych kompostow-
ników, o których mowa wyżej powinny wynosić co naj-
mniej: od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, a od granicy dział-
ki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.
 Obecnie opłata za odbiór odpadów to 20,00 zł od 
osoby za miesiąc a przy posiadaniu kompostownika 
jest to 17,50 zł za osobę. Tak więc posiadanie kompo-
stownika nie tylko jest lepsze dla przyrody, ale także 
dla budżetu każdego gospodarstwa domowego. 

UG K.P.
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Z PaSją PRZEZ ŻYCIE: SkoCZEk Z PoTkaNNY!

 Jeden z mieszkańców naszej gminy pochodzący z Po-
tkanny dzięki własnej wytrwałości i  sile woli sięgnął 
w 2021 roku po trzy medale Mistrzostw Polski.
 Dawid Krzemiński – bo o nim mowa, w sezonie zi-
mowo/halowym wygrał w Toruniu zawody trójskoku, 
uzyskując wynik 15,34 m. Warto podkreślić, iż był to 
czwarty wynik OPEN i pierwszy w kategorii wiekowej 
U23 (poniżej 23 lat). Po wielu obozach i ciężkich przy-
gotowaniach do sezonu letniego w udanym starcie już 
6 czerwca 2021 roku w Łodzi uzyskał wynik 15,70 m, 
który umożliwił mu start na Mistrzostwach Europy. 
 Przed tym spotkaniem jednak, nasz mieszkaniec stanął 
do rywalizacji na Mistrzostwach Polski seniorów, w skoku 
w dal z wynikiem 7,08 m i uplasował się w top 10 w Pol-
sce. Wartą uwagi jest koronna konkurencja Dawida — 

trójskok, w którym po ciężkim boju do ostatniego skoku 
stanął na upragnionym podium. Wynik 15,43 m zapew-
nił Dawidowi brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów. 
Dwa tygodnie później nasz mieszkaniec wyjechał na Mi-
strzostwa Europy, które odbywały się w Tallinie (Estonia). 
Warto podkreślić, że był to jego pierwszy start na arenie 
międzynarodowej i niewątpliwie nie ostatni. 
 Po powrocie do kraju wystartował także w Mistrzo-
stwach Polski w swojej kategorii wiekowej (U23). Odby-
ły się one  w Suwałkach, gdzie nasz sportowiec w feno-
menalnym skoku na odległość 15,70 m nie dał rywalom 
szans do nawiązania walki o  złoty medal i  z ogromną 
przewagą zwyciężył. 
 Skoczek z Potkanny również we wcześniejszych latach 
odnosił wielkie sukcesy. Na Mistrzostwach Polski junio-
rów w Raciborzu wygrał skok w dal, trójskok oraz szta-
fetę 4 × 100 m i mając trzy złote medale na szyi, został 
ogłoszony gwiazdą tamtych Mistrzostw. Dawid w swo-
jej karierze zdobył już 7 złotych medali, 2 srebrne i 2 
brązowe w polskich czempionatach. Jest to młody i per-
spektywiczny zawodnik który, poprzez ciężką codzienną 
pracę z roku na rok znacznie poprawia swoje rezultaty. 
Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej utalentowanych 
sportowców w naszej gminie. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
UG A.B.

Racibórz 2019 – trzy złote medale Dawida.

Toruń 2021 – złoty medal w kat. wiekowej U23.
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CENTRalNa EWIDENCja EMISYjNoŚCI BUDYNkÓW CEEB

WITaMY Na PokłaDZIE!

 Do 30 czerwca 2022 roku trwa zbieranie danych do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 
na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2020 r. 
o  zmianie ustawy o  wspieraniu termomodernizacji 
i  remontów oraz niektórych innych ustaw. Instytucją 
realizującą program jest minister właściwy ds. budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania przestrzenne-
go oraz mieszkalnictwa.

 W przypadku nowych domów taką deklarację trzeba 
będzie złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia źródła 
ciepła. Po tym czasie za zaniedbanie tego obowiązku 
można dostać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do 
sądu – grzywnę do 5 tys. zł.

Ewa Redestowicz p. o.  Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku.

 Od 17 stycznia Publiczne Przedszkole w  Przytyku 
ma nowego zarządzającego. Obecnie osobą, której po-
wierzono rolę pełniącej obowiązki dyrektora jest pani 
Ewa Redestowicz. 
 Pani Ewa pracuje w zawodzie nauczyciela od ponad 
20 lat.  Wcześniej zawodowo związana była z gminą Wo-
lanów: z  Publiczną Szkołą Podstawową w  Wolanowie 
oraz Samorządowym Publicznym Przedszkolem w Sław-
nie. Pani Ewa będzie kierowała placówką, realizowała jej 
zadania statutowe, współpracowała z rodzicami i środo-
wiskiem lokalnym.
 Największą miłością Pani Ewy jak się dowiedzieliśmy 
podczas rozmowy z nią, są jej 2 wnuczki Hania i Zuzia. 
 Serdecznie witamy Panią Ewę w  naszym szkolnym 
gronie. Życzymy dobrej współpracy z  mieszkańcami 
oraz sukcesów w pracy zawodowej. 

UG A.K.

 Na podstawie Uchwały Antysmogowej nr 162/17 
z dnia 24 października 2017 roku,  wydanej przez Sej-
mik Województwa Mazowieckiego przypominamy:  
•	 	 posiadacze	 kominków	 będą	musieli	 wymienić	 je	 do	

końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi eko-
projektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające 
emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

•	 	 do	31.12.2022	roku	trzeba	wymienić		kotły	niespeł-
niające żadnych standardów emisyjnych (kotły bez-
klasowe, tzw. kopciuchy)

•	 	 do	1	stycznia	2028	roku	wymienić	należy	kotły	3	i 4	klasy.
•	 	 piece	 klasy	 5	 według	 normy	 PN-EN	 303-5:2012	

można użytkować do końca ich żywotności
UG M.Z.

deklaRację można złożyć w uRzędzie 
gminy  w pRzytyku (pokój 35). 

każdy, kto ma 
w domu piec, kominek, a nawet kuchnię 
węglową – musi indywidualnie zgłosić 

to do ceeb. 
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ZakłaD GoSPoDaRkI koMUNalNEj W PRZYTYkU oDBIERa oDPaDY 
Z TERENU GMINY

I MIEjSCE W Eko-koNkURSIE Dla PSP W PRZYTYkU

 Już nie zewnętrzna firma, a Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Przytyku od 1 stycznia 2022 roku mierzy się z za-
daniem związanym z  odbiorem odpadów komunalnych 
z terenu gminy. 
 Według przedstawionego harmonogramu odbioru odpa-
dów na 2022 rok gmina Przytyk została podzielona na 4 re-
jony. Z każdego z nich będą odbierane odpady na podstawie 
uchwalonego przez Radę Gminy w Przytyku regulaminu. 
 Zmiana firmy odbierającej śmieci z prywatnej na spółkę 
rodzimą jest możliwa, ponieważ przepisy prawa dają możli-
wość samorządom przekazania  zadań własnym spółkom. 
 Obecnie coraz częściej się zdarza, że gminy powierzają 
podobne działania gminnym jednostkom. W ten sposób 
samorządy chcą mieć większy wpływ na proces odbio-
ru odpadów, mając nadzieję na wyhamowanie rosnących 
kosztów związanych z systemem ich zagospodarowania.
 Obecny sposób gospodarowania odpadami komunal-
nymi sprawia, że nikomu nie opłaca się wyrzucać śmieci 
na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy zostali objęci 
systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również 
zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebra-
nych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ule-
gających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmie-
ci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.

 Szkolne Koło Wolontariatu przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku zajęło I miejsce 
w konkursie „Bądźmy Eko w Dolinie Radomki”  w kate-
gorii: powtórne wykorzystanie odpadów, zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla 
Radomki”.  W konkursie wzięło udział sześcioro dziewcząt: 
Oliwia Golus, Lena Korgul, Kinga Woźniak, Patrycja Der-
lecka, Karolina Wrzosek, Zofia Ziętek, które wykonały po-
mysłowe i użyteczne przedmioty z odpadów. W dniu 15 
grudnia 2021 r. uczennice odebrały nagrodę, którą wręczył 
Prezes LGD Cezary Adam Nowek wspólnie z  Wójtem 
Gminy Przytyk – Dariuszem Wołczyńskim.
 Poprzez udział w konkursie dziewczęta udowodniły, że 
wcale nie tak trudno być „eko”. Z niepotrzebnych rzeczy 
wyczarowały nowe przedmioty użytkowe, m.in. skarbonki  
i przyborniki z plastikowych butelek i starej włóczki, karm-
nik dla ptaków ze skrzynki po owocach,  ozdoby świątecz-

W ramach powierzonego nowego zadania Zakład Gospodarki Komunalnej już za-
trudnił i przeszkolił pracowników, którzy zajmują się odbiorem odpadów od naszych 
mieszkańców. 

Pamiątkowe zdjęcie z wręczenia nagród. 

ne z papierowych rolek, robota z metalowych puszek czy misie 
ze starych ręczników. Gratulujemy uczennicom świetnych po-
mysłów i życzymy kolejnych sukcesów.

PSP w Przytyku I.W.

 Mamy nadzieję, że dzięki umowie pomiędzy Gminą 
Przytyk a Zakładem Gospodarki Komunalnej proces od-
bioru odpadów będzie wygodniejszy dla naszych mieszkań-
ców oraz mniej kłopotliwy.
 W dalszym ciągu przypominamy o obowiązku segregacji 
na poszczególne frakcje. Nieprawidłowo wykonany proces 
klasyfikacji odpadów może być przyczyną ich nie odebra-
nia z posesji oraz naliczenia podwójnej opłaty. Właściwa 
segregacja może również pomóc w procesie wyhamowania 
lawinowo rosnących cen za gospodarkę odpadami. 
 Pamiętajmy także, że Zakład Gospodarki Komunalnej  
odbiera wyłącznie odpady powstałe w gospodarstwach do-
mowych. Odpady z gospodarstw rolnych, firm powinny 
być uregulowane innymi umowami.

ZGK D.G.
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Rok W lICZBaCh – PoDSUMoWaNIE 2021 R.

 W minionym roku w ewidencji ludności odnotowano 
liczbę 92 urodzeń. To o 15 więcej niż w 2020 r. W naszej 
gminie urodziło się więcej chłopców (50) aniżeli dziew-
czynek (42). Najwięcej nowych mieszkańców pojawiło 
się w miejscowościach Podgajek (13), Przytyk (11) oraz 
Domaniów (11).
 Na ślubnym kobiercu stanęło 37 par, zaś na sam ślub 
cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przytyku zdecy-
dowało się tylko 10 par. Niestety wzrosła liczba zgonów. 
W 2021 roku odnotowano 109 aktów, to o 21 więcej, niż 
w 2020 r. Efektem małej liczby urodzeń oraz dużej liczby 
zgonów, jest spadek liczby mieszkańców: z  liczby 7333 
w roku 2020 do 7295 osób w roku 2021. 

UG A.B.

Lp. Nazwa sołectwa Urodzenia 2021 Zgonu 2021 Liczba ludności na 
dzień 31.12.2021r.

1. Dęba 4 4 252

2. Domaniów 11 9 467

3. Glinice 3 2 242

4. Goszczewice 2 2 140

5. Jabłonna 0 2 215

6. Kaszewska Wola 9 6 350

7. Krzyszkowice 4 3 344

8. Maksymilianów 3 3 122

9. Młódnice 1 4 145

10. Oblas 4 4 360

11. Ostrołęka 0 1 208

12. Podgajek 13 12 789

13. Potkanna 3 8 224

14. Posada 2 0 61

15. Przytyk 11 9 934

16. Stefanów 2 3 217

17. Studzienice 3 6 308

18. Sukowska Wola 4 2 214

19. Słowików 0 3 117

20. Suków 3 5 279

21. Wola Wrzeszczowska 0 3 216

22. Wrzeszczów 6 9 360

23. Wrzos 0 0 222

24. Wólka Domaniowska 0 1 40

25. Wygnanów 1 5 197

26. Żerdź 3 3 272

Suma 92 109 7295

obecnie gminę pRzytyk zamieszkuje 
3661 mężczyzn i 3634 kobiet.
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jaSEłka W PUBlICZNYM PRZEDSZkolU W PRZYTYkU

 W dobrym przeżyciu Świąt Bożego Narodzenia po-
maga świadome pielęgnowanie tradycyjnych zwycza-
jów i rytuałów świątecznych. Jednym z nich są Jasełka, 
czyli widowisko o Bożym Narodzeniu, którego treścią 
jest historia narodzenia Pana Jezusa. 
 Przygotowania do Jasełek w  naszym przedszkolu 
trwały wiele dni. Mali aktorzy z zapałem uczyli się ko-
lęd i pastorałek. Dnia  22 grudnia 2021 r. dzieci z grup 
„MOTYLKI” i „BIEDRONKI” pod okiem swoich pań 
p. Alicji Kazimierskiej oraz p. Agnieszki Orlik  wcieliły 
się w swoje role i przedstawiły Jasełka dla społeczno-
ści przedszkolnej oraz zaproszonych gości. Wspólnie 
z nami tę uroczystą chwilę przeżywali  pan  kierownik 
referatu oświaty Ryszard Fałek, pani dyrektor Ewelina 
Markowska — Ślufarnik, pracownicy przedszkola oraz 
dzieci z pozostałych grup. 
 Głównym celem uroczystości było wprowadzenie 
uczestników w  radosną atmosferę Świąt Bożego Na-
rodzenia, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć 
i  przeżyć podczas inscenizacji Jasełek, rozwijanie in-

dywidualnych predyspozycji i  uzdolnień aktorskich 
dzieci, nabywanie odwagi oraz śmiałości podczas 
występów przed publicznością. Przedstawienie było 
naprawdę wyjątkowe. Świąteczny nastrój podkreśla-
ły niecodzienne stroje dzieci oraz bożonarodzeniowa 
dekoracja sali. Przedszkolaki na moment przestały być 
zwykłymi dziećmi i  zmieniły się w najświętszą rodzinę, 
anioły, gwiazdeczki, pasterzy, królów i dzieci z różnych 
stron świata, przenosząc wszystkich obecnych w czasy 
sprzed dwóch tysięcy lat. Mali artyści z dużym przeję-
ciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, 
prezentowali umiejętności recytatorskie, wokalne oraz 
wykonywali układy taneczno-ruchowe. 
  Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne po-
chwały za zaangażowanie, recytowane wierszyki, kolędy, 
pastorałki oraz taniec, dzięki którym stworzyły wspania-
łą, świąteczną atmosferę i podbiły serca całej widowni. 
Na koniec pani dyrektor Ewelina Markowska — Ślu-
farnik podziękowała za występ i  złożyła wszystkim ży-
czenia. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzie-
ciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz 
wzmacniają serdeczne relacje między nami.

PP w Przytyku A.K.
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UWaGa WŚCIEklIZNa! WSkaZÓWkI Dla MIESZkańCÓW

 W  związku z  ko-
lejnymi przypadkami 
wścieklizny na terenie 
województwa mazo-
wieckiego, wojewoda 
wydał rozporządzenie wprowadzające nakaz szczepienia 
kotów przeciwko wściekliźnie. Do tej pory szczepienie 
było jedynie zalecane. Kalendarz szczepień jest taki sam, 
jak w przypadku psów – pierwszą dawkę należy podać 
w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez pupila trzecie-
go miesiąca życia, następne co 12 miesięcy.
 Zgodnie z rozporządzeniem nr 36 Wojewody Mazowiec-
kiego z dnia 7 września 2021r. teren całego powiatu radom-
skiego został uznany za obszar zagrożony wścieklizną.
Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1)  organizowania targów wystaw, konkursów, poka-

zów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt 
wrażliwych na wściekliznę;

2)  organizowania polowań i  odłowów zwierząt łow-
nych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików 
oraz polowań indywidualnych bez udziału psów 
i nagonki, na zasadach określonych przez właściwe-
go terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1.  trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym tere-

nie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
2.  pozostawienie zwierząt gospodarskich w  okólni-

kach i na zamkniętych wybiegach.
 Przyczyną wścieklizny jest wirus (z  rodzaju Lyssavi-
rus). Jest to zoonoza, czyli choroba, która przenosi się 
ze zwierząt na człowieka. Głównym rezerwuarem wirusa 
są zwierzęta dzikie i domowe (tj. psy, wilki, lisy, kojoty, 
psy dingo, nietoperze, ale także wiewiórki, sarny, koty). 
Wirus przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia. Do 
zakażenia człowieka dochodzi poprzez ugryzienie przez 
zwierzę lub bezpośredni kontakt (zwykle śluzówek, 
uszkodzonej skóry) ze śliną zakażonych zwierząt.
 Ważny fakt – okres inkubacji trwać może 3-8 tygo-
dni (lub dłużej), a po nim pojawiają się niespecyficzne 
objawy, tj. bóle głowy, gorączka, nudności, niepokój, 
podniecenie, obrzmienie skóry wokół miejsca ugryzie-
nia. Następnie pojawiają się porażenia mięśni i śpiącz-
ka. Charakterystycznym objawem wścieklizny u czło-
wieka jest wodowstręt i światłowstręt. Jednak w chwili 
pojawienia się objawów zwykle jest już zbyt późno na 
pomoc. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze po-
informowanie lekarza o fakcie pokąsania, oplucia lub 

zadrapania przez zwierzę, co do którego nie ma pew-
ności, że nie jest zakażone wirusem lub chore. W celu 
zapobieżenia chorobie istnieje szczepionka, którą po-
daje się jak najszybciej po narażeniu na zakażenie wg 
określonego schematu, o czym zdecyduje lekarz kwa-
lifikujący do szczepienia, który może zalecić także np. 
podanie dodatkowo surowicy odpornościowej. Lecze-
nie swoiste nie istnieje. Obecnie szczepienia przeciw 
wściekliźnie u  ludzi nie są bolesne, jednak trzeba pa-
miętać, iż nie będą one skuteczne w chwili pojawienia 
się objawów choroby. 

UG W.W.

szczepienie pRzeciwko wściekliźnie to jedyny 
skuteczny sposób na walkę z choRobą – nie 

istnieje żadna metoda leczenia, możemy 
jedynie zapobiegać zakażeniu! pRzypominamy, 

że w polsce obowiązkowemu ochRonnemu 
szczepieniu pRzeciwko wściekliźnie podlegają 
psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie 

Rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia.
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 Szkolne Koło Caritas działające przy Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku zakoń-
czyło coroczną akcję „Paczka z serca”. 
 Klasy siódme i ósme na początku grudnia wylosowały 
serce wraz z imieniem dziecka, dla którego przygotowały 
świąteczne niespodzianki. W okresie Adwentu ucznio-
wie, odmawiając sobie „cukierka”, składali paczkę, którą 
na Boże Narodzenie przekazali dzieciom potrzebują-
cym, niepełnosprawnym, chorym i borykającym się z 
innymi problemami. 
 W przekazywaniu paczek uczestniczyła siostra Zofia 
Gędźba, która jest opiekunem duchowym Szkolnego 

kieRujmy się seRcem, pamiętając, że ... 
nigdy nie możemy zapominać o innych.

„PaCZka Z SERCa”

Koła Caritas. Warto dodać, że przy realizacji zadania 
udało się zachować pełną anonimowość podopiecznych.   
 Organizatorzy i uczestnicy akcji dziękują wszystkim 
wychowawcom i wychowankom oraz gratulują wrażli-
wości na potrzeby drugiego człowieka. 

PSP w Przytyku M.R.

STRoIk ŚWIąTECZNY – ZRÓB To SaM!

 Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Centrum 
Kultury i Bibliotece w Przytyku, zostały zorganizowa-
ne warsztaty z komponowania stroików świątecznych. 
Dla chętnych zostały przygotowane materiały do pra-
cy, a w trakcie warsztatów pomocą służyli pracownicy 

Warsztaty dla dzieci i ich rodziców przeprowadzone zostały w ramach zajęć ,
,Kreatywna pracownia’’.

Kreatywność uczestniczek zadziwiła prowadzących, a aromatyczna kawa i pyszne pier-
niczki stanowiły wspaniałą oprawę warsztatów. 

CKiB w Przytyku. Wspaniała atmosfera oraz nastrój 
przedświąteczny udzielił się każdemu uczestnikowi, 
czego pokłosiem były fantastyczne ozdoby, które na-
stępnie powędrowały z autorami do domów.

CKiB A.B. 
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DoDaTEk oSłoNoWY – Co To jEST?

 Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, 
które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom 
o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubó-
stwem energetycznym.
 Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie 
przysługuje:
•	 	 Osobie	 w  gospodarstwie	 domowym	 jednoosobo-

wym, w którym wysokość przeciętnego miesięczne-
go dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,

•	 	 Osobie	 w  gospodarstwie	 domowym	 wieloosobo-
wym, w którym wysokość przeciętnego miesięczne-
go dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy wynosi:
•	 	 400/500	zł	*	dla	gospodarstwa	domowego	jedno-

osobowego;
•	 	 600/750	zł*	dla	gospodarstwa	domowego	składają-

cego się z 2 do 3 osób;
•	 	 850	 zł/1062,50	 zł*	 dla	 gospodarstwa	 domowego	

składającego się z 4 do 5 osób;
•	 	 1150	zł/	1437,50	zł*	przy	założeniu,	że	dochód	nie	

przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*	 Kwota	 dofinansowania	 jest	 uzależniona	 od	 źródła	
ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, 

które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopo-
chodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków.
 Dodatek osłonowy zostanie przyznany również, gdy 
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekra-
cza 2100 zł w  gospodarstwie jednoosobowym i  1500 
zł w  gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacona wte-
dy zostanie różnica między kwotą dodatku osłonowego 
a  kwotą, o  którą został przekroczony przeciętny mie-
sięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego 
wysokość jest niższa niż 20 zł.

UG A.O.

dodatek osłonowy pRzysługuje za okRes 
od dnia 1 stycznia 2022 R. do dnia 

31 gRudnia 2022 R.  w zależności od 
teRminu złożenia wniosku, będzie on 

wypłacany w teRminie:
• do 31 marca 2022 r.
• do 2 grudnia 2022 r.

ZGk – telefon kontaktowy!
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przyty-
ku przypomina, że awarie dotyczące sieci  

i przyłączy wodociągowych należy zgłaszać 
pod numerem telefonu: 
784 001 518, 48 618 03 18.
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ZWRoT PoDaTkU akCYZoWEGo Dla RolNIkÓW W 2022 RokU – ZMIaNY!

 Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje znowelizowana 
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. Ustawa zwiększa limit paliwa — ze 100 litrów 
do 110 litrów — zużywanego na 1 ha upraw rolnych. 
Zmieni się również  limit zużycia oleju napędowego 
w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła 
(DJP) z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadze-
nia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.
 Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rol-
nej, powinien w  terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 
lutego 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta 
Gminy Przytyk wraz z fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 
rok. W przypadku złożenia wniosku w I terminie zwrot 

przyznanych środków nastąpi w terminie: 1 - 30 kwiet-
nia 2022 r.  przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku. II termin składania wniosków o zwrot po-
datku akcyzowego odbędzie się w terminie od 1 do 31 
sierpnia 2022 roku.

UG K.L.

Głosowanie nad budżetem.Prezentację zadań budżetowych przedstawił obecnym radnym Dariusz Wołczyński 
Wójt Gminy Przytyk.

 Podstawowym aktem prawnym stanowiącym gospo-
darkę finansową jednostki samorządu terytorialnego jest 
uchwała budżetowa. Jest ona uchwalana na rok budżeto-
wy, któremu odpowiada okres roku kalendarzowego. 
 W dniu 30 grudnia 2021 r. Radni Gminy Przytyk spo-
tkali się na ostatniej w danym roku sesji. Bez wątpienia, 
jej  najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu na 
rok 2022. Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński przed 
właściwym głosowaniem przedstawił wszystkim obecnym 
projekt zaproponowanego budżetu. W swoim wystąpie-
niu podkreślił, iż jest on historyczny, z powodu na zawarte 
w nim wielomilionowe inwestycje oraz otrzymane wspar-
cie, które pomoże w realizacji poszczególnych zadań. Po 
merytorycznej dyskusji rozpoczęło się głosowanie, którego 
wynikiem było jednogłośne podjęcie uchwały. 
 W dokumencie, nad którym pochylili się radni, znalazły 
się m.in. rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsco-

pRojekt tegoRocznego budżetu gminy 
pRzytyk został pozytywnie zaopiniowany

pRzez Regionalną izbę obRachunkową 
oRaz komisje Rady gminy.

BUDŻET Na 2022 Rok PRZYjęTY jEDNoGłoŚNIE!

wości Glinice, przebudowa oczyszczalni ścieków mieszczą-
cej się w Zameczku Kolonia, przebudowa drogi Potkanna 
— Feliksów, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we 
Wrzosie, budowa sieci kanalizacyjnej w Oblasie, projekt 
budowy sieci kanalizacyjnej w  miejscowości Jabłonna, 
budowa oczyszczalni ścieków przy PSP we Wrzeszczo-
wie. Uchwała budżetowa zakłada również kontynuację 
działań, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym m.in. 
rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Przytyku oraz budowę 
Strażnicy w Goszczewicach. 

UG A.R.
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 Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych, a gabinety, będą spełniać wszystkie wy-
magane standardy. Budynek będzie posiadał m.in. 
gabinet dla lekarza POZ, lekarza pediatry, gabinet 
zabiegowy, gabinet stomatologiczny oraz gabinet 
dla lekarzy specjalistów. Obiekt będzie posiadał też 
miejsce do realizacji usług rehabilitacyjnych. 
 Planowany termin zakończenia budowy to paź-
dziernik 2022 roku. Gmina Przytyk pozyskała na 
realizację tej inwestycji środki finansowe z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 
181 262,98 zł.

 Narodziny dziecka to przełomowy moment w życiu 
każdej rodziny, który przynosi radość, ale wiąże się tak-
że z nowymi obowiązkami i wyzwaniami. Dla lokalnej 
społeczności to również radosny moment, ponieważ 
w ten sposób powiększa się i staje się pełniejsza.
 Właśnie dlatego, chcąc wyrazić radość z przyjścia na 
świat każdego nowego mieszkańca, z początkiem 2022 
rozpoczął się program pod nazwą „Gminna wyprawka 
malucha”. W ramach programu każdy nowo narodzo-
ny maluszek, który zostanie zameldowany na terenie 
gminy Przytyk, otrzyma powitalny prezent. Jest to kil-
ka przedmiotów opatrzonych specjalną grafiką, które 
śmiało mogą stanowić dla dziecka pamiątkę przypomi-
nającą dzień narodzin.

Ważne jest, aby budować więź z  gminą od przy-
słowiowej kołyski. Wierzę, iż tych kilka akceso-
riów przygotowanych specjalnie dla naszych naj-
młodszych mieszkańców będzie stanowiło miły 
powitalny prezent. Mam nadzieję, że dzięki takim 
inicjatywom przyczynimy się do rozwoju rodzin.  
- Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński.

RUSZa GMINNa WYPRaWka MalUCha!

RoZPoCZęła SIę RoZBUDoWa oŚRoDka ZDRoWIa W PRZYTYkU

 W  skład Gminnej Wyprawki Malucha wchodzą: 
body, naczynia do karmienia dziecka, kocyk, książeczka, 
maskotka przytyckiej papryczki oraz krótki informator 
dla rodziców podpowiadający m.in. z jakich świadczeń 
mogą skorzystać w momencie urodzenia dziecka.

UG A.K.

Akcesoria zawarte w Gminnej Wyprawce Maluch są wykonane z wysokiej klasy mate-
riałów, bezpiecznych dla dzieci.

 Budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia — centrum 
medyczno-rehabilitacyjnego to odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców. Ochrona zdrowia jest jednym z kluczo-
wych zadań własnych gminy. Mamy nadzieję, że nowo 
powstały obiekt będzie spełniał oczekiwania osób z niego 
korzystających.

UG K.W.
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 17 grudnia 2021 roku Biblioteka w  Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie 
otrzymała wyróżnienie za organizację wyjątkowego 
wydarzenia w konkursie Nocy Bibliotek. W wyniku 
wyróżnienia nasze zbiory biblioteczne powiększyły 
się o zestaw książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
przekazany przez organizatorów akcji. 
 A jak przebiegała akcja? 9 października 2021 roku 
o  godz. 19:00 rozpoczęła się Noc Bibliotek w  Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego we 
Wrzosie. Ta inicjatywa została zorganizowana na 
prośbę uczniów oraz za zgodą dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej we Wrzosie, rodziców i  Samo-
rządu Uczniowskiego. Odbyła się po raz pierwszy 
i  została połączona z Turniejem Gier Planszowych, 
gdyż 10 października jest Dniem Gier Planszowych. 
 Wszyscy uczestnicy spotkali się na holu przy bi-
bliotece w budynku szkoły podstawowej we Wrzo-
sie. Uczestnikami byli uczniowie klasy VIII. Więk-
szość dzieci przyniosła swoje koce, poduszki, gry 
planszowe, pożywienie, a  szkoła udostępniła sale, 
sprzęt elektroniczny, nagłośnienie, materace, po-
moce dydaktyczne.
 Celem tej akcji było inicjowanie i propagowanie 
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów internetowych,  promowanie czy-

NoC BIBlIoTEk

telnictwa i korzystania z różnych źródeł informacji, 
integrowanie społeczności szkolnej, kształcenie na-
wyku samodyscypliny i  zdyscyplinowania w grupie 
oraz podporządkowania się poleceniom i obowiązu-
jącym regulaminom.
 W trakcie Nocy Bibliotek uczniowie: rozwiązywa-
li zadania, gry online, tańczyli z książką z wykorzy-
staniem konsoli XBOX 360 Kinect, rapowali przepis 
kulinarny, układali puzzle na czas (puzzle nawiązują 
do książki lub komiksu), odgadywali tytuł po frag-
mencie książki, wykonywali zadania szachowe, oglą-
dali film familijny o parze młodych detektywów pt.: 
„Operacja człowiek w czerni”, a  później wykonali 
test z obejrzanego filmu, rozwiązywali zagadki z in-
teraktywnej gry książkowej DZIENNIK 29, grali 
w  gry planszowe i  układali klocki (5 sekund, sza-
chy, honeycombs, Sen, Janga itp.), czytali na czas 
wierszyki logopedyczne, opowiadali sobie krótkie 
historyjki w zabawie „Głuchy telefon”, rozpoznawali 
tytuł książki po scenie z filmu lub okładce (dotyczy 
ekranizacji książek), bawili się w  kalambury (tytu-
ły książek, cytaty). O godzinie 21 była przerwa na 
wspólny posiłek (produkty spożywcze przyniesione 
przez uczniów).
 
 
 

Impreza kulturalna zakończyła się o  godz. 8:00 
następnego dnia. Na zakończenie akcji uczestni-
cy Nocy Bibliotek otrzymali słodkie upominki. 
Uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych 
tego typu inicjatywach.
 Dodatkowym punktem tej inicjatywy było oglą-
danie przez uczniów klasy III filmu familijnego o pa-
rze młodych detektywów pt. „Operacja człowiek w 
czerni”. Film został wyświetlony uczniom edukacji 
wczesnoszkolnej dnia 8 października 2021 roku. Na 
zakończenie została przeprowadzona dyskusja.

PSP we Wrzosie M.K.
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 Od 8 listopada 2021r. wprowadzono nowy wzór 
dowodu  osobistego z  cechą biometryczną. Odciski 
palców i  odwzorowanie podpisu właściciela dowodu 
osobistego – to nowe elementy, które obecnie znaj-
dują się w  warstwach elektronicznych i  graficznych 
wydawanych w Polsce dowodów osobistych. Rozwią-
zania dotyczące nowych dowodów osobistych wyni-
kają z  dostosowania prawa polskiego do wymogów 
prawa unijnego.   
 W  związku z  wprowadze-
niem w  Polsce nowych do-
wodów osobistych nie będzie 
konieczności obowiązkowej 
wymiany  ważnych dokumen-
tów. Z  dotychczasowego do-
wodu będzie można korzystać 
do czasu, aż minie ważność 
w nim wskazana. 
 Od dnia 8 listopada 2021 
roku po wprowadzeniu no-
wych dokumentów wnioski 
o wydanie dowodu osobistego 
online będzie można składać 
wyłącznie w przypadku doku-
mentu dla dzieci do 12 roku 

 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wraz z Cen-
trum Kultury i Biblioteką w Przytyku, w dniach 9 i 26 
listopada, zorganizowało warsztaty kulinarne. Swoją 
wiedzą i  doświadczeniem dzieliła się z  uczestnikami 
pani Elżbieta Bień – członek sieci dziedzictwa kuli-
narnego, właścicielka prężnie działającej firmy, a pry-
watnie pasjonatka zdrowego odżywiania i odkrywania 
nowych smaków. Obłędne zapachy w  tych dniach 
unosiły się w CKiB, a zwieńczeniem pracy wszystkich 
uczestników- kucharzy była wspaniała uczta przeplatana 
pogawędką na temat ciekawostek świata kulinarnego. 
Warsztaty realizowane w ramach działania „Razem dla 
Radomki” współfinansowane ze środków Unii Europej-
skiej w ramach poddziałania 19.4 „ Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i  aktywizacji” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ra-

życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane. 
Odciski palców, pobierane podczas składania wnio-
sku o dowód osobisty, nie będą widoczne na doku-
mencie –zostaną zapisane w warstwie elektronicznej. 
Natomiast w  warstwie graficznej, czyli na samym 
dowodzie, pojawi się odwzorowanie własnoręcznego 
podpisu jego posiadacza.

UG A.B. 

mach projektu współfinansowanego z  Europejskiego 
Funduszu na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.

A.B. CKiB

NoWY WZÓR DoWoDU oSoBISTEGo

jEDZ Na ZDRoWIE !!!

Zdrowe jedzenie równa się smaczne jedzenie, o czym mogły się przekonać uczest-
niczki warsztatów kulinarnych. 
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 Dzień Babci i Dziadka to święto, które na dobre za-
domowiło się w naszym kraju. Celebrujemy je bardzo 
uroczyście. Każdy wnuczek i wnuczka doskonale pa-
miętają tę datę. To idealna okazja do pokazania jak bar-
dzo ważni i kochani  są dziadkowie. To właśnie oni po-
zwalają dzieciom na dużo więcej niż rodzice. Nic więc 
dziwnego, że są obdarowywani wielką miłością wnu-
ków i zasługują na swoje święta. Dzień Babci i Dziad-
ka to wielkie wydarzenie, a  zarazem  świetna okazja, 
by uraczyć ich miłym żartem, rozbawić, sprawić, że na 
ich twarzach pojawi się uśmiech i  łza wzruszenia. To 
oni z wielkim utęsknieniem wyczekują choćby jednego 
zdania wypowiedzianego przez wnuczęta.
 Tradycyjnie jak co roku w  naszej szkole przygoto-
wano obchody niepowtarzalnego Święta, jakim jest 
„Dzień Babci i  Dziadka”. Ze względu na sytuację 
epidemii, w  tym roku świętowanie tego wyjątkowe-
go dnia przybrało nieco inną formę. Dziadkowie nie 
mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występy swoich 
ukochanych wnuków, jednak dzieci z klas 0- III przy-
gotowały dla Nich miłą niespodziankę — recytowały 
wierszyki, śpiewały piosenki, uczestniczyły w „quizach 
wiedzy” na temat swoich dziadków, mówiły, za co naj-
bardziej kochają babcie i dziadka. Wszystkie ich stara-
nia Dziadkowie mogli obejrzeć na nagraniach, które 
wychowawcy zamieścili na szkolnej stronie. 

 Wnuczęta włożyły całe serca w przygotowanie wy-
stępu oraz upominków dla swoich ukochanych Babć 
i Dziadków.
 Mamy nadzieję, że Wszystkim Babciom i  Dziad-
kom nasze występy  i ogromny całus umiliły ten trud-
ny czas. Życzymy Wam Kochane Babcie i  Kochani 
Dziadkowie dużo zdrowia, siły oraz uśmiechu na ko-
lejne lata! Życzliwości, radości i  spełnienia marzeń, 
bo dzięki marzeniom życie jest łatwiejsze i piękniej-
sze. Aby Wasze wnuki mogły czerpać z  Waszej mą-
drości, doświadczenia i miłości najważniejszą naukę, 
jaką jest nauka dobrego życia i wzór jak być dobrym, 
wartościowym człowiekiem.

PSP we Wrzosie

NoWY WZÓR DoWoDU oSoBISTEGo

jEDZ Na ZDRoWIE !!!

  WE WRZoSIE RÓWNIEŻ ŚWIęToWaNo DZIEń BaBCI I DZIaDka

Akademia z okazji dnia babci i dziadka.

Najmłodsi uczniowie również przygotowali prezenty dla swoich dziadków. 
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DZIEń BaBCI I DZIaDka

 21 lutego 2022 r. uczniowie klasy 3 c z  Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w  Przytyku 
wraz z  wychowawczynią Ewą Pasek przygotowali pro-
gram artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Za pięk-
ną oprawę plastyczną odpowiadała Pani Małgorzata Bień-
kowska. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości 
honorowych, czyli Babć i Dziadków. Artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a wzruszeni goście słuchali wierszy, 
złotych myśli oraz piosenek z repertuaru Czerwonych Gi-
tar czy Danuty Rinn. Po części artystycznej piękne, eko-
logiczne lampiony wykonane ze słoików, uczniowie ofia-
rowali Dziadkom jako upominki. Takie prezenty mają 
dla Babć i  Dziadków szczególną wartość, są zrobione 
i ofiarowane jako wyraz miłości wnucząt. Obecna na uro-
czystości pani dyrektor Izabela Witkowska podziękowała 
uczniom za przygotowanie akademii, jak również złożyła 
serdeczne życzenia zaproszonym Seniorom. 

 To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, 
radości i  dumy. Dzień, który ukazał nam wszystkim, 
jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile 
w tych trudnych czasach. 

PSP w Przytyku

„babcie i dziadkowie są zachwycającą 
mieszanką śmiechu, tRoskliwych czynów, 

wspaniałych histoRii i miłości”. 
tak wiele im zawdzięczamy, 

waRto więc uczcić ich święto 
w szczególny sposób.
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 Tradycyjnie jak co roku, dział Biblioteczny CKIB 
w Przytyku  dokonał rozstrzygnięcia konkursu na najak-
tywniejszego czytelnika minionego roku. Celami nadrzęd-
nymi tego cyklicznego konkursu jest promowanie oraz 
wyrabianie nawyku systematycznego czytania, częstego 
odwiedzania placówki, oraz rozbudzenie u czytelnika dzie-
cięcego zainteresowania literaturą piękną i popularnonau-
kową. Podsumowanie zawsze następuje po zakończeniu 
roku kalendarzowego. Podstawowym kryterium konkur-
sowych zmagań jest ilość wypożyczonych i przeczytanych 
książek w czasie trwania konkursu, w tej edycji od 1.07.21 
r. do 31.12.2021 r. Przestrzeganie regulaminu biblioteki 
i branie czynnego udziału w jej działalności są dodatko-
wymi atutami przy wyborze zwycięzcy. W wyniku pod-
sumowania wybrano zwycięzców w czterech kategoriach 
wiekowych, dla których przewidziano nagrody książkowe 
oraz nagrody niespodzianki. Ich uroczystego wręczenia 
dokonał pan Mirosław Krzyszewski, kierownik działu bi-
bliotecznego w Przytyku w dniu 25.01.2022 roku. 
  Niezmiernie nam miło poinformować, że wśród 
laureatów konkursu znaleźli się nasi najmłodsi czytel-
nicy, którzy całkiem niedawno rozpoczęli swoją przy-
godę z książką i biblioteką w ramach projektu „Mała 
książka – Wielki Człowiek”. 

PoDSUMoWaNIE koNkURSU Na „NajakTYWNIEjSZEGo 
CZYTElNIka 2021 RokU”

Laureaci konkursu: Miłosz Kowalik  - 100 książek, kat. wiekowa 4-6 lat;  Bartło-
miej Krzyszewski – 124 książki, kat. wiekowa 13-15 lat; Maja Pietrzak - 24 książ-
ki, kat. wiekowa  7-9 lat; Gabriela Jasińska - 124 książki, kat. wiekowa 10-12 lat.

 Jak schować lwa w Święta? Może w pociągu. 

jaSEłka W PRZEDSZkolU WE WRZESZCZoWIE

 Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt kościel-
nych, obchodzone na pamiątkę Narodzenia Jezusa. Obok 
wymowy religijnej, posiada ogromny wymiar rodzinny. 
Łagodzi nastroje, raduje serca, wzmacnia więzi i niesie na-
dzieję. W polskiej tradycji Święta Bożego Narodzenia wiążą 
się z wystawianiem teatralnych przedstawień o narodzinach 
Chrystusa. Przedszkolaki z  Wrzeszczowa kultywując ten 
piękny zwyczaj, również przygotowały uroczyste Jasełka. 
 W  dzień „przedszkolnej” wigilii 22 grudnia 2021 r. 
w całej szkole panowała radosna i podniosła atmosfera. 
Świąteczne dekoracje i  dzieci w  odświętnych strojach 
wprowadzały nastrój oczekiwania na wyjątkowe, nieco-
dzienne wydarzenie. O wyznaczonej godzinie w sali gim-

nastycznej zebrali się zaproszeni goście, przed którymi 
dzieci prezentowały swoje umiejętności taneczne, recyta-
torskie, wokalne i teatralne. Nasi mali aktorzy odnaleźli 
się doskonale w swoich rolach, za co zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Po występach wszyscy udali się z wy-
chowawcami do swoich sal, aby połamać się opłatkiem 
i złożyć sobie życzenia.
 Kultywowanie takich tradycji jest dla dzieci szczególnie 
ważne. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzie-
ciom znajomość zwyczajów świątecznych, lecz również 
wzmacniają serdeczne relacje między nimi.

PSP we Wrzeszczowie R.M.

 Składamy również  podziękowania dla rodziców, którzy 
zapisują dzieci do biblioteki i razem  z nimi rozpoczynają 
wspólną wspaniałą przygodę z książką i biblioteką.

CKiB W.G.
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 W  trosce o  zdrowie oraz bezpieczeństwo miesz-
kańców gminy Przytyk, w związku ze wzrostem ilo-
ści zakażeń i  zachorowań w  całej Polsce zachęcamy 
Państwa do korzystania z innych, nieosobistych form 
kontaktu z Urzędem Gminy w Przytyku.
 Decyzją Prezesa Rady Ministrów, do dnia 28 lutego 
bezpośrednia obsługa interesantów jest zawieszona. 
W wyjątkowych sytuacjach  osobista obsługa klien-
tów urzędu będzie możliwa jedynie po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym wizyty, z  pracownikiem 
właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej 
urzędu z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 Korespondencję do urzędu można wrzucić do przy-
gotowanej na ten cel skrzynki zlokalizowanej przy wej-
ściu do budynku. W miejscu tym, dostępne są również 
wszelkie wnioski dotyczące spraw mieszkańców.
 Apelujemy do Państwa i zachęcamy do korzystania 
z innych form kontaktu z urzędem — za pośrednic-
twem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wiele 
spraw można zrealizować poprzez platformę ePUAP. 
 Z pracownikami Urzędu Gminy w Przytyku moż-
na kontaktować się:
- telefonicznie — sekretariat urzędu 48 618 00 95 
lub bezpośrednio z  poszczególnymi wydziałami  

 Anita Dudzińska i  Lena Przybyś to uczennice 
z  klasy VII z  Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie, które 
otrzymały stypendia z  Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie w ramach projektu „Mazowiecki pro-
gram stypendialny dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku 
szkolnym 2021/2022. 
 Projekt ma na celu rozwijanie zdolności eduka-
cyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowa-
ny jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki 
w  nauce, w  szczególności w  zakresie przedmiotów 
przyczyniających się do podniesienia ich kompe-
tencji kluczowych i  umiejętności uniwersalnych. 
Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów 
szczegółowych projektu i ma się realizować w obsza-
rze nauk matematycznych, informatycznych, przy-
rodniczych i języków obcych nowożytnych. Projekt 
zakłada m.in. opracowanie indywidualnego planu 
rozwoju edukacyjnego ucznia lub projektu eduka-

ZMIaNY ZaSaD oBSłUGI INTERESaNTÓW URZęDU GMINY W PRZYTYkU

STYPENDIa Z URZęDU MaRSZałkoWSkIEGo Dla UCZENNIC 
Z WRZESZCZoWa

(wykaz na stronie urzędu www.przytyk.pl), - e-mail –  
przytyk@przytyk.pl,
 Podjęte działania ograniczające przepływ osób mają 
zapewnić ciągłość działania Urzędu Gminy w Przyty-
ku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Za-
kładu Gospodarki Komunalnej. Liczymy na Państwa 
zrozumienie i  zastosowanie się do wskazanych zaleceń. 

UG M.P.

cyjnego i  realizowanie go pod opieką dydaktyczną 
nauczyciela opiekuna.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy 
(od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.) w wy-
sokości 5318,00 zł (ok. 531,80 zł miesięcznie) dla 
każdego stypendysty i stypendystki. Gratulujemy!!!

PSP we Wrzeszczowie W.K.

Anita Dudzińska Lena Przybyś
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 Gmina Przytyk we współpracy Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej oraz firmą Innowo Innowacje 
w Biznesie Sp. z o.o. przeprowadza nabór do projektu 
pn. Szukam! Znajduję! Pracuję!
Kto może wziąć udział w projekcie?
•	 	 Osoby	korzystające	ze	świadczeń	z pomocy	społecznej	

lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

•	 	 Osoby	zamieszkujące	w gminie	Gózd,	Iłża,	Jedlnia	
Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów 
(powiat radomski, woj. mazowieckie),

•	 	 Osoby	bezrobotne;	osoby	bierne	zawodowo,	osoby	
niepełnosprawne.

Projekt swoim zakresem obejmuje
•	 	 Przeprowadzenie	wywiadu	psychologicznego,
•	 	 Diagnozę	 sytuacji	 zawodowej	 (indywidualne	 spo-

tkanie z doradcą),

 Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziec-
ku kojarzą się z  ciepłem, miłością i  wszystkim, co 
dobre. Dziadkowie są dla wnuków wielkim skar-
bem, to oni czynią ich dzieciństwo bardziej pełnym, 
udanym i  szczęśliwym, mają zawsze dla nich czas, 
potrafią pocieszyć i przede wszystkim bezgranicznie 
je kochają. Wnuczęta są dla nich radością życia. 
Dlatego też, gdy zbliżają się styczniowe święta –  
Dzień Babci i Dzień Dziadka- wnuki z ogromnym 
zaangażowaniem przygotowują prezenty i laurki dla 
swoich babć i  dziadziusiów. Dzieci z  grup Żabki 
i  Smerfy, jak co roku, własnoręcznie przygotowa-
ły piękne upominki i  laurki, którymi obdarowały 
swoje babcie i  dziadków. Dodatkowo każda grupa 

BEZPłaTNE DoRaDZTWo, SZkolENIa, STaŻE- NaBÓR

DZIEń BaBCI I DZIaDka W oDDZIałaCh PRZEDSZkolNYCh 
W PUBlICZNEj SZkolE PoDSTaWoWEj WE WRZESZCZoWIE

•	 	 Pracę	socjalną	i sporządzenie	programu	określające-
go ścieżki reintegracji,

•	 	 Asystenta	dla	osoby	niepełnosprawnej,
•	 	 Warsztaty	rozwoju	osobistego		i trening	umiejętno-

ści społecznych,
•	 	 Specjalistyczne	poradnictwo	indywidualne,
•	 	 Szkolenie	zawodowe,
•	 	 Staż,
•	 	 Pośrednictwo	pracy,
 W ramach projektu zapewnione jest: stypendium sta-
żowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, 
zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do 
lat 7, catering podczas zajęć grupowych. 
 Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie 
prosimy o kontakt z Gminny Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Przytyku pod nr tel. 48 618 05 05 wew. 40, 50.

UG A.K.

przedszkolna przygotowała program artystyczny 
i przedstawiła go w pięknej scenografii oraz wyjąt-
kowej atmosferze, aby w  szczególny sposób okazać 
swoim bliskim szacunek i po raz kolejny podzięko-
wać za miłość, cierpliwość i  zrozumienie. Mali ar-
tyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwa-
rzali swoje role, w ten sposób mogli podziękować za 
trud włożony w ich wychowanie.
 To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, peł-
na uśmiechu, radości i dumy. Oglądanie występów 
wnuków na pewno sprawiło wiele radości i szczęścia 
wszystkim babciom i dziadkom. 

PSP we Wrzeszczowie R.M. 

Grupa przedszkolaków Smerfy na programie artystycznym z okazji Dnia Babci 
i Dnia Dziadka.

Grupa przedszkolaków Żabki na programie artystycznym z okazji Dnia Babci i 
Dnia Dziadka.
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RUSZa REkRUTaCja Do PRZEDSZkolI!

PRoGRaM „CZYSTE PoWIETRZE” – DofINaNSoWaNIa WYMIaNY 
koTłÓW GRZEWCZYCh

 Już 28 lutego startuje rekrutacja do Publicznego Przed-
szkola w Przytyku oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizo-
wanych w szkołach podstawowych znajdujących się na tere-
nie gminy Przytyk. 
 Rekrutacja do przedszkoli ma dwa etapy. W pierwszym 
pod uwagę brane są kryteria opisane w prawie oświatowym, 
związane m.in. z niepełnosprawnością w rodzinie czy wie-
lodzietnością. Do drugiego etapu dochodzi, gdy wyniki są 
wyrównane. W tym brane są pod uwagę kryteria określone 
przez samorząd. W przypadku naszej gminy jest to praca lub 
nauka rodziców/opiekunów dziecka, deklaracja czasu pobytu 
w przedszkolu oraz  odprowadzany w naszej gminie podatek 
dochodowy lub rolny. 
 Według harmonogramu tegorocznej rekrutacji już 31 
marca poznamy listę osób przyjętych do przedszkoli. Wtedy 
tez okaże się, czy w placówkach są jeszcze wolne miejsca. 

 Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2022 roku dla 
osób o najniższych dochodach została uruchomiona trzecia 
część programu. Maksymalna kwota dofinansowania to 69 
tys. zł. Aby otrzymać takie dofinansowanie, należy przedsta-
wić zaświadczenie o dochodach lub przyznanych świadcze-
niach, wydane przez Wójta Gminy zgodnie z miejscem za-
mieszkania. Dochód na jednego mieszkańca w gospodarstwie 
wieloosobowym nie może przekroczyć  900 zł, a w gospodar-
stwie jednoosobowym 1260 zł. Na realizację przedsięwzięcia 
jest 36 miesięcy. Liczba transz rozliczeniowych wynosi  pięć. 
Pozostałe dwie części programu pozostają bez zmian: pierw-
szy poziom podstawowy, gdzie 
dochód Wnioskodawcy nie 
może przekroczyć 100 000 zł 
rocznie (30% dofinansowania), 
drugi poziom podwyższony, 
gdzie dochód nie może prze-
kroczyć 1564 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym i 2189 zł 
w gospodarstwie jednoosobo-
wym (60% dofinansowania). 
Podstawą dofinansowania 
jest wymiana źródła ciepła 
na spełniające wymagania, a 
dodatkowo można uzyskać 
środki na m.in. ocieplenie bu-

Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących procesu re-
krutacji. Szczegółowe terminy, druki do pobrania dostępne są 
na stronach internetowych poszczególnych placówek.

UG R.F.

dynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację 
centralnego ogrzewania oraz zakup i montaż mikro insta-
lacji fotowoltaicznej (do 10 kW).
 Na tą chwilę do czerwca w Urzędzie Gminy w pokoju 
nr 35 działa punkt informacyjno-konsultacyjny Czyste Po-
wietrze. Pomagamy skompletować dokumenty, wypełnić 
wniosek o dofinansowanie oraz pomagamy w rozliczeniu 
wniosku. Punkt czynny w dniach: poniedziałek w godzinach 
7:45-16:45, od wtorku do czwartku w godzinach od 07:45 
do 15:45, piątek 7:45-14:45.

UG M.Z.

Lekcja ekologii w Publicznym Przedszkolu w Przytyku.
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oBoWIąZkoWa EWIDENCja ZBIoRNIkÓW BEZoDPłYWoWYCh 
oRaZ PRZYDoMoWYCh oCZYSZCZalNI ŚCIEkÓW

 Na podstawie ustawy o  utrzymaniu czystości i  po-
rządku w gminach, samorządy mają obowiązek prowa-
dzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nie-
czystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków.
 W  związku z  powyższym każdy właściciel nierucho-
mości na terenie gminy Przytyk wyposażonej w zbiornik 
bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków 
powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienio-
nej ewidencji w terminie do 29.04.2022 r. Druki zgłosze-
nia dostępne są w Urzędzie Gminy Przytyk, pokój nr 2, 
a także na stronie internetowej www.przytyk.pl w zakładce 
druki do pobrania.
 Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze 
podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powin-
ni uczynić to niezwłocznie. Przedmiotową umowę można 
zawrzeć z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Przytyku.
 Przypominamy, że zgodnie z  regulaminem utrzymania 
czystości i  porządku na terenie Gminy Przytyk opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać 
się z  częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych 
nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika jednak nie 

Trzy podstawowe zasady, 
 o których warto pamiętać:

  
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni, 

szamba do rejestru ewidencji. 
 

 Zawarcie umowy na odbiór nieczystości.
 

 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
 minimum dwa razy do roku, zaś oczyszczalni

   przydomowych zgodnie z instrukcją eksploatacji.
   Zachowanie paragonu potwierdzającego te

czynności. 

poczty tradycyjnej,

poczty elektronicznej,

złożenie dokumentów w skrzyni

odbiorczej umieszczonej przy

wejściu do Urzędu.
 

Zgłoszenia można
 złożyć za pomocą:

 

Szczegółowe informacje 

48 618 00 95 
 

w pRzypadku bRaku zgłoszenia 
nieRuchomości do gminnej ewidencji 

zbioRników bezodpływowych oRaz 
pRzydomowych oczyszczalni ścieków 

zostanie ona skontRolowana w zakResie 
sposobu postępowania z powstającymi na 

jej teRenie nieczystościami ciekłymi.

rzadziej niż dwa razy w  roku. Natomiast właściciele nie-
ruchomości wyposażonych w  przydomowe oczyszczalnie 
ścieków zobowiązani są do opróżniania zbiorników z osa-
dów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji oczysz-
czalni, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Dowodem po-
twierdzającym powyższe jest faktura za wykonane usługi. 
Osoby, które nie wypełniają powyższych obowiązków, 
podlegają karze grzywny  na podstawie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach.

UG D.P.



 Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie 
od okresu, na jaki będą składane, należy składać do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie ze zmianą 
przepisów z początkiem roku Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Przytyku nie przyjmuje i nie rozpatruje 
wniosków o ww. świadczenie.
 Wypłata przyznanego przez  Gminny Ośrodek Po-

 Grupa mieszkanek z gminy Przytyk wybrała się nie-
dawno na spektakl teatralny „Wąsik”. Komedia z dobo-
rowymi aktorami bardzo spodobała się paniom.
 Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku zorga-
nizowało po raz pierwszy taki wyjazd. Jak zaznacza p. 
Ilona Drabik dyrektor CKiB nie będzie to jednocześnie 
ostatni tego typu wyjazd dla mieszkańców naszej gmi-

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku  in-
formuje, że dnia 17 marca 2022 roku, w godz. 9.00 – 
13.00,  w Urzędzie Gminy w Przytyku pokój nr 6, będzie 
pełnił dyżur ekspert ZUS. Rodzice, którzy potrzebują po-
mocy przy złożeniu wniosków, mogą liczyć na wsparcie 
pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 Pracownik ZUS będzie pomagał zainteresowanym 
osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wy-
pełnieniu wniosku o świadczenie wychowawcze Rodzi-
na 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 
 Wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ i Rodzin-
ny Kapitał Opiekuńczy  można złożyć tylko elektronicznie:

500+ W ZakłaDZIE UBEZPIECZEń SPołECZNYCh

MIESZkaNkI GMINY PojEChałY Na SPEkTakl Do IłŻY

DYŻUR EkSPERTa ZUS

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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mocy Społecznej w Przytyku świadczenia wychowaw-
czego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie konty-
nuowana przez ośrodek do końca okresu, na jaki zostało 
przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. Natomiast wnioski 
na nowy  okres świadczeniowy można składać od 1 lu-
tego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.
 Dodatkowo informujemy, że od nowego roku wnioski 
należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, a wy-
płaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wska-
zany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

GOPS A.M.

ny. Instytucja prócz organizacji całego przedsięwzięcia 
pokryła część kosztów związanych z wyjazdem. Dzięki 
temu cała grupa mieszkanek mogła obejrzeć przezabaw-
ne przedstawienie. „Wąsik”, to komedia, w której mło-
dy, bezrobotny mężczyzna przygotowuje się na pierwszą 
wizytę przyszłego teścia.
- Chętnie wybierzemy się na kolejny spektakl - mówiły pa-
nie po powrocie.

CKIB

•	przez	Portal	Informacyjno	-	Usługowy	Emp@tia,
•	przez	bankowość	elektroniczną,
•	przez	portal	PUE	ZUS.


