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ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE NA PORTALU 
MAPOWYM.

REMONT WAŻNEJ DROGI 740
ROBOTY I RUCH JEDNOSTRONNY 
NA ODCINKU ŻERDŹ – GLINICE

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
gminy Przytyk, informujemy, iż wszystkie obowiązu-
jące miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego oraz studium uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przytyk oprócz strony inter-
netowej www.przytyk.pl  oraz http://bip.przytyk.pl/ 
można również śledzić na portalu mapowym e-mapa, 

 Trwają prace  przy remoncie ważnej drogi woje-
wódzkiej numer 740. Modernizacja obejmuje odci-
nek Żerdź – Glinice. W wakacje tego roku zaplano-
wano oddanie inwestycji. Obecnie wykonywane jest 
wzmocnienie krawędzi jezdni od strony miejscowo-
ści Żerdź. Ruch na remontowanym odcinku odbywa 
się wahadłowo, są tam ustawione światła. 

 W ramach inwestycji ma zostać wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa wraz ze wzmocnieniem kra-
wędzi jezdni, oraz wykonanie poboczy. 

 Inwestycja realizowana jest przez Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Gmina Przy-
tyk będzie więc miała na swym terenie kolejny od-
nowiony odcinek tej ważnej drogi. Przypomnijmy, że 
modernizacja trasy 740 trwa etapami od 2014 roku. 

Goportal Otwartych Danych Przestrzennych. 

Prace przy modernizacji drogi.

Ustawienie świateł na modernizowanym odcinku zapewnia bezpieczeństwo 
uczestnikom ruchu.  

wpisując w  wyszukiwarkę internetową adres strony: 
przytyk.e-mapa.net. Do głównych  danych prezen-
towanych na portalu należy zaliczyć: dane adresowe, 
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Przytyk. Dane te 
są publikowane na tle danych referencyjnych tj. ewi-
dencji gruntów i budynków pochodzących ze starostw 
powiatowych i  innych dostępnych zasobów informa-
cyjnych. Jest to duże udogodnienie, gdyż w  zaciszu 
swojego domu po wpisaniu w wyszukiwarce numeru 
działki i wybraniu odpowiedniego obrębu mieszkańcy 
terenu, na których został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, mogą sprawdzić 
przeznaczenie działki i szczegółowy opis terenu (należy 
pamiętać również, aby w zakładce warstwy zaznaczyć 
prezentację danych „zagospodarowanie przestrzenne”). 
Do korzystania z serwisu nie jest wymagana instalacja 
dodatkowego oprogramowania, a  jedynie komputer 
z dostępem do internetu. 

M.  Białczak 
Pracownik UG w Przytyku 
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Szanowni Państwo,
 nadal mamy trudny czas epidemii koronawirusa. Choć powoli wracamy  
do normalnej działalności, do codziennych zajęć, a wciąż zagrożenie chorobą kładzie 
się cieniem na nasze zachowania, sposób działania, pracę, wypoczynek, kontakty 
z  ludźmi. Nadal musimy zachować ostrożność, bo zagrożenie epidemiologiczne nie 
minęło. Pamiętajmy, że tu chodzi o zdrowie naszych najbliższych, o bezpieczeństwo 
naszych dzieci, rodzin, seniorów.

 Można już osobiście załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Należy jednak przestrzegać przy tym zasad 
bezpieczeństwa. Mimo wznowienia stacjonarnej pracy Urzędu, zachęcam do załatwiania spraw innymi 
drogami. Można kontaktować się telefonicznie, mailowo, tradycyjną pocztą. 

 Zakończył się rok szkolny, zupełnie nietypowy. Uczniowie mieli naukę zdalną, jakże inną od codziennych 
lekcji w szkole. Uczniowie ósmych klas mają już za sobą egzaminy końcowe, mam nadzieję, że wszyscy napisali 
ten egzamin jak najlepiej. Dla naszych dzieci czerwiec bardzo różnił się od tych z poprzednich lat. Nie było 
wielkiego Pikniku Rodzinnego, jaki zawsze w czerwcu organizowaliśmy na stadionie z okazji Dnia Dziecka. 
Życzę wszystkim dzieciom, by nie zabrakło Wam radości, uśmiechu w życiu. Niech każdy dzień będzie dla Was 
nieustającą przygodą. Życzę Wam, byście spełniali swoje marzenia, mieli wokół siebie oddanych przyjaciół. 
Życzę także wszystkim dorosłym, by nie zapominali, że to właśnie dzieci wyznaczają kierunek naszego życia 
i swym uśmiechem rozjaśniają każdy dzień.

 Zmiany dotyczą nie tylko Pikniku Rodzinnego, ale również pozostałych wydarzeń organizowanych  
na naszym terenie. Decyzja  o ich odwołaniu podyktowana była sytuacją epidemiczną, a zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców jest dla mnie najważniejsze.  

 Za nami XIV sesja Rady Gminy Przytyk. Na posiedzeniu radni jednogłośnie zadecydowali o przekazaniu ponad 
500 tysięcy złotych na budowę drogi powiatowej Podgajek – Sukowska Wola, a także wyrazili zgodę na przekazanie 
środków na zakup sprzętu medycznego w celu diagnostyki zarażeń COVID-19 dla Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Radomiu. Trzeba jednak zauważyć, że każdą złotówkę w naszym budżecie musimy wydawać 
bardzo rozważnie, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji w kraju związanej z pandemią koronawirusa 
i związanymi z nią zmianami w przepisach. 

 Rejon, w  którym mieszkamy, nie ominęły również złe warunki pogodowe, które niekorzystnie wpływają na 
budżety domowe naszych rolników. Wczesna wiosna powiązana z suszą i przymrozkami znacząco wpłynęła na jakość 
i wielkość  produkowanych warzyw nie ułatwiając życia wielu rolnikom. W obecnym czasie intensywne opady deszczu 
spowodowały zalania, podtopienia warzyw i upraw polowych Mam nadzieję, iż kolejne miesiące przyniosą dobrą 
pogodę by, okres żniw, zbiorów papryki i innych warzyw był zadowalający. 

 Takich trudnych zawirowań z pewnością nie brakowało w życiu naszej gminy w  ciągu ostatnich 30 lat.  
Bo właśnie minęły trzy dziesięciolecia, od wprowadzenia odnowionego samorządu. To w 1990 roku do naszego 
życia wkroczyła samorządność rozumiana jako poczucie odpowiedzialności za sprawy publiczne. Zapewne chwile 
radosne przeplatały się ze smutnymi, poważne wyzwania z codziennymi problemami. Dziękuję wszystkim za te 
trzydzieści lat: wójtom, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy w Przytyku, kolegom samorządowcom 
ze wszystkich szczebli i wszystkim mieszkańcom.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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 Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Świętego Jana 
Pawła II,  dlatego w  obchody 100. rocznicy urodzin 
Karola Wojtyły włączyło się wiele osób prywatnych, in-
stytucji, parafii czy placówek oświatowych. Niezwykle 
budujący jest fakt, że również młode pokolenie odkrywa 
dziedzictwo Papieża Polaka, biorąc udział np. w licznych 
konkursach  czy przeglądach.   „Jan Paweł II – człowiek 
odwagi”  to hasło ósmej edycji konkursu tematycznego  
organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II oraz 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty dla uczniów klas IV-
VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego 
w  roku szkolnym 2019/2020. Celem konkursu było 
przybliżenie uczestnikom postaci Karola Wojtyły i uka-
zanie Jana Pawła II jako człowieka odważnych czynów 
i  mężnego ducha. Poznając nauczanie Papieża Polaka, 
młodzież miała możliwość odkryć ponadczasowość dzie-
dzictwa JPII w kontekście wierności prawdzie, postępo-
wania zgodnie ze swoim sumieniem oraz obrony wartości. 
 
 Tym bardziej miło nam poinformować, że uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci 
w Przytyku odważnie podjęli się trudu przygotowania do 
tego konkursu. W  jego pierwszym etapie wzięło udział 
czternastu uczniów z klas V-VIII, spośród których dziesięć 
osób zakwalifikowało się do rejonu, natomiast w etapie 
wojewódzkim znalazło się aż pięcioro naszych uczniów. 
Trzy uczennice, osiągając bardzo wysokie wyniki, zostały 
laureatkami konkursu i są to:
- Marlena Januszek  z kl. VIIa,
- Weronika Jasińska z  kl. Vb,

Konkurs zdominowali młodzi mieszkańcy gminy Przytyk. 

„PREZENT” DLA  JANA  PAWŁA II

- Antonina Kuc z kl. Vb.
Tytuł finalisty konkursu uzyskali Maria Warulik z kl. Vb 
oraz Jarosław Kozioł z kl. VIIa. 
 Obserwując zaangażowanie młodych ludzi, ich zapał 
i systematyczność można śmiało powiedzieć, że Jan Paweł 
II jest wzorcem osobowym i autorytetem  dla naszej mło-
dzieży. Tak o podopiecznych powiedziała s. Zofia Gędź-
ba, która  wspólnie z p. Moniką Rdzanek przygotowała 
uczniów do konkursu. 

 Laureatom, finalistom i nauczycielom przygotowu-
jącym uczniów naszej szkoły do konkursu gratuluje-
my uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów 
edukacyjnych.  

M. Rdzanek 
Nauczyciel PSP w Przytyku 

TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE

 Epidemia koronawirusa spowodowała zmiany 
w kontaktach mieszkańców z urzędami, instytucja-
mi. Niektóre z tych zmian już na stałe wejdą w życie. 
Tak będzie też z płatnościami wciąż jeszcze dokonywa-
nymi w kasie Urzędu Gminy w Przytyku. Ale od nowe-
go roku przepływ pieniędzy ma być bezgotówkowy.
 
 Podyktowane zmiany wynikają z zaleceń administra-
cji rządowej, by wszelkie płatności odbywały się w for-
mie bezgotówkowej. Działania te mają na celu zdrowie  
i  bezpieczeństwo interesantów. 
 Jeszcze do końca roku kasa w Urzędzie Gminy bę-
dzie przyjmować płatności gotówkowe.

 Jednak już od nowego roku wszelkie płatności z ty-
tułu podatków i opłat lokalnych trzeba będzie realizo-
wać przelewem bankowym albo pocztowym.
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Wyposażenie gabinetu stomatologicznego.  

LECZENIE STOMATOLOGICZNE 
W SPZOZ W PRZYTYKU 
W CZASIE KORONAWIRUSA

JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA OBSŁUGI INTERESANTÓW 
W URZĘDZIE GMINY W PRZYTYKU

DYŻURY LEŚNICZEGO

 Drodzy pacjenci  informujemy, że zostało wznowione 
leczenie stomatologiczne w SPZOZ w Przytyku z Filią we 
Wrzeszczowie zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Gabinet 
stomatologiczny został przeniesiony z Filii z Wrzeszczowa 
do Przytyka w związku z rozszerzeniem świadczeń dzięki 
pozyskanemu w 2020 roku po wielu latach  kontraktu na 
leczenie stomatologiczne dla dorosłych.
 Aby  maksymalnie zminimalizować ryzyko zakażenia 
koronawirus SARS-CoV-2   podjęliśmy szereg działań ma-
jących na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia w cza-
sie trwającej pandemii:
– podczas rejestracji telefonicznej przeprowadzamy wstęp-
ny wywiad epidemiologiczny i umawiamy wizytę;
– przed rozpoczęciem wizyty dokonujemy pomiaru tem-
peratury ciała Pacjenta;
-ograniczamy do minimum liczbę Pacjentów, pacjenci 
przyjmowani są pojedynczo i nie spotykają się z  innymi 
w poczekalni, stosujemy środki ochrony pacjenta oraz na-
szego personelu;

 Od 1 czerwca poluzowane zostały przepisy w związ-
ku z epidemią koronawirusa, ale nadal jest wiele ogra-
niczeń, nie tylko w  handlu, czy transporcie zbioro-
wym, ale i w urzędach. 
 Oprócz Urzędu Gminy ograniczenia obejmują rów-
nież obsługę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej w  Przy-
tyku. Interesanci są przyjmowani w budynku Urzędu 
w  każdym przypadku, po wcześniejszym umówieniu 
daty i  godziny wizyty z  właściwym pracownikiem. 
W  tym celu prosimy kontaktować się  telefonicznie  

Nadleśniczy   Nadleśnictwa   Radom   ustalił   terminy   
przyjmowania  leśniczego  w  gminie  Przytyk.  Specjali-
sta  ds. Lasów Niepaństwowych pan Grzegorz Rokiciński 
czeka na interesantów w następujących terminach: lipiec: 
(zastępstwo) 06, 20;  sierpień: 17, 24; wrzesień: 07, 14, 
21; październik: 05 , 12, 19, 26; listopad: 09, 16, 23; gru-
dzień: 07, 14, 21. Z leśniczym można się skontaktować 
również telefonicznie pod numerem tel.: 696-454-316

– przybywanie na wizyty bez osób towarzyszących ( wyją-
tek małe dzieci z opiekunem).
 Prosimy o przygotowanie dziecka do wizyty stoma-
tologicznej poprzez wcześniejszą rozmowę i przekaza-
nie informacji, iż w  obecnym czasie lekarz musi być 
ubrany w specjalny kombinezon, maskę oraz przyłbi-
cę lub gogle, które mogą budzić niepokój i lęk wśród 
najmłodszych. Z naszej strony uczynimy wszystko, aby 
dzieci czuły się w gabinecie bezpiecznie.
Rejestracja telefoniczna nr tel.: (0 48) 618 00 69 lub 
nr kom. 505 413 690 (Recepcja Przytyk, Recepcja 
Wrzeszczów)

O. Frynas-Duda 
Dyrektor SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie

z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy.
 Do Urzędu mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, 
bez objawów chorobowych, nie przebywające w okre-
sie kwarantanny, posiadające maseczkę na twarzy lub 
materiał zakrywający nos i usta, po uprzednim zdezyn-
fekowaniu dłoni. Liczba osób wchodzących w jednym 
czasie do budynku jest ograniczona z uwagi na liczbę 
pracowników obsługujących Interesantów.
Jednocześnie z uwagi na bezpieczeństwo Interesantów 
prosimy zachowywać dystans 2 metrów pomiędzy 
sobą w każdej przestrzeni budynku Urzędu.

M. Kowalczyk 
Z-ca Wójta Gminy Przytyk

Przyjęcia interesantów 
do leśniczego odbywają się na takich 
samych zasadach jak do Pozostałych 

Pracowników UrzędU gminy.
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KSIĄDZ PRAŁAT KAZIMIERZ 
MARKOWSKI Z PRZYTYKA

 6 kwietnia 2020 roku zmarł ks. prałat Kazimierz 
Markowski, rezydent w parafii Świętego Krzyża w Przy-
tyku. Miał 87 lat.
 Ksiądz Kazimierz Markowski urodził się 17 lipca 
1932 roku w Grzmucinie. Święcenia kapłańskie przyjął 
17 czerwca 1956 roku. Po święceniach był wikariuszem 
w parafiach: Petrykozy, Sławno, Krynki, Opatów, Pion-
ki. W roku 1967 został proboszczem w parafii Mychów, 
a w 1968 proboszczem w Zachorzowie. Z kolei w 1973 
roku został mianowany proboszczem parafii Kleczanów 
pod Sandomierzem. W  roku 1977 został dyrektorem 
ekonomicznym Wyższego Seminarium Duchownego 
w  Sandomierzu. Od 1986 roku był Kanonikiem ho-
norowym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu. W la-
tach 1982–1993 był Proboszczem Parafii pod wezwa-
niem Świętego Krzyża w Przytyku. Tutaj głosił kazania, 

Pamiętamy Księże Prałacie Kazimierzu

Odszedłeś tak, jak żyłeś w  drodze do ołtarza.
Nigdy nikomu nie wadziłeś, nie chciałeś nikomu 

się narażać.
Miałeś swoje zdanie zawsze mocne w wierze,

zawsze przepełnione  Bogiem, oparte na Jego ofierze.

Szedłeś swoją drogą, prosto do bram Boga,
cierpieniem i bólem wyłożona to była droga.

Pan Bóg wezwał Cię w dziwny, wyjątkowy czas
byś skromnie i spokojnie mógł opuścić nas.

Twoją mądrość i siłę  poznaliśmy wszyscy,
Tobie wszyscy na równi byli bardzo bliscy.

Nie szukałeś współczucia ani litości,
swój ból zamieniałeś w modlitwę i różaniec miłości.

Każdy z nas z rozterką wspomina Twe kazania,
pełne prawdy, pełne przejęcia i umiłowania.

Twoje słowa rozbrzmiewały nam w sercach głęboko,
koiły ból, podnosiły na duchu ale i kolały w oko.

A. Konder

Świętej pamięci ks. Kazimierz Markowski 1932-2020.

prowadził rekolekcje, konferencje i  inne orędzia, któ-
re swoim zasięgiem obejmowały całą gminę Przytyk. 
W  tym czasie był też Dziekanem Dekanatu Przy-
tyckiego. Od 1993 roku mieszkał w  parafii Przytyk 
jako rezydent.  13 czerwca 2016 roku Rada Gminy 
w Przytyku nadała księdzu tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Przytyk. Akt nadania tytułu odbył się 
podczas obchodów 60-lecia kapłaństwa księdza Kazi-
mierza Markowskiego.
– To był wyjątkowy kapłan, który zasłużył się dla spo-
łeczeństwa. Jego kazania, które głosił na niedzielnych 
mszach, nawet będąc rezydentem, były głębokie, mą-
dre, bardzo przemyślane. Jego słowa trafiały do każde-
go mieszkańca. Ksiądz Prałat był człowiekiem o wiel-
kiej prawości i  skromności, pełny ciepła i  dobroci, 
życzliwy ludziom i oddany bez reszty swojej posłudze. 
Kapłan, który zasłużył się dla naszej wspólnoty para-
fialnej. Kazania, które głosił były wyjątkowe, trafiały 
do każdego – wspominał księdza Dariusz Wołczyński, 
Wójt Gminy Przytyk.
 Parafianie zapamiętali kapłana, jako księdza z praw-
dziwego powołania. Młodzi księża mogli się od niego 
uczyć pokory, wytrwałości i znoszenia cierpienia. Za-
wsze dużo wymagał od innych ale i od siebie. Nie na-
rzekał, ufał Panu. 
 W  ostatnich latach, mimo chorób, ks. Markowski 
nie poddawał się i każdego obdarzał uśmiechem.
 Uroczystości pogrzebowe odbyły się w  środę, 8 
kwietnia, o godzinie 15.00, w kościele p.w. Świętego 
Krzyża w Przytyku. Po nabożeństwie ciało spoczęło na 
parafialnym cmentarzu. 

I. Drabik 
Dyrektor GOK w Przytyku
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EPIDEMIA NADAL ZAGRAŻA

Gdzie są ograniczenia? Jakie zniesiono zakazy?
 
 Od 30 maja nie ma już obowiązku zasłaniania ust 
i nosa  poza domem, jeśli zachowamy dystans. Ponadto 
6 czerwca zostały zniesione kolejne obostrzenia, między 
innymi dotyczące wesel.

 Jeśli chodzi o  zasady dotyczące zakrywania ust 
i nosa, to obowiązuje jedna generalna zasada: w prze-
strzeni ogólnodostępnej, jeżeli to możliwe, trzeba 
zachować dwumetrowy dystans. Zasada ta dotyczy 
przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni za-
mkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dy-
stans. W sklepach, urzędach, w kościołach czy na po-
czcie maseczki są wciąż obowiązkowe.

 Również z końcem maja w sklepach nie ma już li-
mitów osób. Nadal jest  obowiązek noszenia mase-
czek. To samo dotyczy gastronomii - maseczkę trzeba 
nosić w drodze do stołu lub do toalety. Nie obowią-
zują limity w kościołach, obowiązują jednak maseczki 
i  dystans dwumetrowy.
 Jeśli chodzi o organizację wesel i uroczystości rodzin-
nych – jest limit do 150 osób. Weselnicy nie muszą 

nosić maseczek. Konieczne będzie jednak zachowanie 
obowiązujących wytycznych sanitarnych. 

 Od 1 czerwca zostały poluzowane przepisy w związ-
ku z epidemią koronawirusa, ale nadal jest wiele ogra-
niczeń, nie tylko w  handlu, czy transporcie zbioro-
wym, ale i w urzędach.

 Baseny, siłownie, kluby fitness - te wszystkie miejsca 
są otwarte z  zachowaniem środków sanitarnych od 6 
czerwca. Dotyczy to też saun, solariów, salonów masa-
żu i tatuażu, parków rozrywki i sal zabaw. Wyjątkiem 
będą dyskoteki i kluby.

 Niestety – z  informacji przekazywanych przez ra-
domski sanepid wynika, że epidemia nadal nam zagra-
ża. Dane pokazują, że wciąż przybywa nowych zakażeń. 
Nie ma już dużych ognisk wirusa, choćby w Domach 
Pomocy Społecznej, ale napływają komunikaty o koro-
nawirusie w radomskich urzędach, szkołach, czy w szpi-
talu.  Z kolei w naszej gminie odnotowujemy tendencję 
wzrostową osób przebywających na kwarantannie. 

I. Drabik 
Dyrektor GOK w Przytyku
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ZDALNA NAUKA BEZ KOMPUTERA JEST NIEMOŻLIWA

NOWA DROGA DĘBA – GLINICE

 Komputery trafiły do uczniów. 
 Mając na względzie 
obecną sytuację szkolnic-
twa, związaną z wprowa-
dzeniem stanu epidemii 
na terenie kraju, która 
wymusiła zmianę spo-
sobu prowadzenia zajęć 
przez wszystkie szkoły     
i  doprowadziła do sytu-
acji, w  której uczniowie 

ze szkolnych ławek z dnia na dzień przesiedli się przed 
ekrany komputerów samorząd podjął działania zmie-
rzające do wsparcia uczniów. 
 W  ramach realizacji projektów grantowych pn. 
Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +  wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w  systemie kształcenia 
zdalnego Gmina Przytyk pozyskała środki na zakup 
sprzętu wpierającego naukę na odległość m.in.: kom-
puterów, systemów operacyjny oraz oprogramowania 
antywirusowego. Został on przekazany do Publicznych 
Szkół Podstawowych na terenie gminy.  
 To nie jedyne działania gminy w  tym zakresie. 25 
czerwca została podpisana  umowa z  samorządem Ma-
zowsza reprezentowanym przez wicemarszałka Rafała Raj-
kowskiego. W ramach programu gmina Przytyk otrzyma 
wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, który trafi do  
Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie. 
 Komputery wraz oprogramowaniem posłużą uczniom 
nie tylko do nauki zdalnej, ale też przez wiele lat będą 

Gmina otrzymała wsparcie finansowe
 Zakończyły się już prace remontowe drogi gminnej nu-
mer 350910W między miejscowościami Dębą a Glinicami. 
Modernizacja kosztowała prawie 537 tysięcy złotych. Dzię-
ki staraniom władz gminnych inwestycja otrzymała wspar-
cie  finansowe. Współfinansowanie odbyło się ze środków 
Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Przytyk otrzymał pomoc w wysokości: 360 
346 złotych.   Przebudowa tej gminnej drogi rozpoczęła się 
na odcinku od skrzyżowania z  drogą wojewódzką numer 
740, a zakończyła na skrzyżowaniu z drogą w miejscowości 
Glinice. Remont nie wykraczał poza istniejący pas drogowy 
i był prowadzony po istniejącej drodze o nawierzchni asfal-
towej.  Prace objęły w szczególności: roboty przygotowawcze 

w tym między innymi kar-
czowanie krzaków, rozebra-
nie przepustów rurowych 
przy skrzyżowaniu z drogą 
740, oczyszczenie rowów, 
przepustów. Została tak-
że wykonana podbudowa 

z kruszywa łamanego. Na to została położona nawierzchnia 
asfaltowa, zostały też wykonane pobocza z kruszywa. 
 Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku samorząd 
podpisał umowę z  Wojewodą Mazowieckim w  ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi 
gminnej w miejscowości Witoldów – etap drugi, który za-
kończył się w kwietniu 2020r.  

wykorzystywane w  pracowniach lekcyjnych. Będzie to 
możliwe dzięki dobrej jakości parametrów, które gmina 
przyjęła przy ich zakupie. 
 Wszyscy mogliśmy przekonać się w ostatnich mie-
siącach, jak taki sprzęt jest przydatny w czasie nauki 
prowadzonej na odległość i  tym bardziej mamy na-
dzieję, że ucieszył on dzieci, uczniów oraz nauczycieli.
  

M. Mizerska-Kot
Kierownik Referatu Oświaty UG w Przytyku

ogromne środki bo Ponad 270.000,00zł 
na sPrzęt komPUterowy dla Uczniów szkół 

Podstawowych Pozyskała gmina Przytyk Przy 
zerowym wkładzie własnym.

Gmina Przytyk otrzymała wsparcie na 
zakup komputerów. Na zdjęciu od lewej: 
wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, 
wójt gminy Przytyk Dariusz Wołczyński  
i skarbnik gminy Anna Rogulska.

Sprzęt komputerowy trafił do szkół, za których  pośrednictwem otrzymali 
go potrzebujący uczniowie. 

Komfort i bezpieczeństwo osób 
korzystających  z drogi zdecydowanie 
się poprawił. 
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PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI 
WRZOS – ETAP II.

JAK UZYSKAĆ ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 Istniejący plac zabaw przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej we Wrzosie zyskał nowe urządzenia. Od 
początku cieszy się on dużym zainteresowaniem za-
równo dzieci  uczęszczających do szkoły oraz tych 
najmłodszych mieszkańców gminy Przytyk, którzy 
wraz z  rodzicami chętnie go odwiedzają w  wolnej 
chwili i  spędzają tam swój wolny czas. Dlatego, też 
na prośbę Pani Jolanty Kowalik Dyrektora PSP we 
Wrzosie oraz  rodziców i dzieci w  sprawie jego roz-
budowy,  samorząd podjął decyzję o  przeznaczeniu 
środków w budżecie na realizację tego zadania.
 
 Zostały zamontowane nowe urządzenia i  moduły 
m.in.:  zjeżdżalnia rurowa, podest linowy oraz most 
linowy, a także wieża z podestem wraz z rurą zjazdo-
wą. Dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia, 
która  zapewni dzieciom bezpieczeństwo. Wartość 
rozbudowy placu zabaw wyniosła 79 115,00 zł. 
  
 W  dniu 22 czerwca 2020r. został dokonany od-
biór ww. rozbudowy  placu zabaw w obecności Wy-

Trzeba zbierać faktury za zakup oleju napędowego
 Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej, powinien zbierać faktury VAT gdyż do wniosku 
należy dołączyć faktury lub ich kopie stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 
roku do 31 lipca 2020 roku, w ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 2020 rok.
 
 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku  
wynosi:100,00 zł * liczbę ha użytków rolnych, oraz 
dodatkowy  limit zwrotu podatku akcyzowego dla 
hodowców bydła w tej gminie w której znajduje się 
siedziba stada zwierząt. 30,00 zł * średnia roczna licz-
ba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (stan na 
31.12.2019r. na podstawie zaświadczenia z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
 
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 paździer-
nika 2020 roku  przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

Nowe, kolorowe elementy na placu zabaw sprawią wile radości najmłodszym.

konawcy, pracowników Urzędu Gminy w Przytyku, 
Zastępcy Wójta Gminy Pani Magdaleny Kowalczyk, 
Pani Dyrektor Jolanty Kowalik, a także Pana Krzysz-
tofa Wlazło Przewodniczącego Rady Gminy Przytyk 
i Pani sołtys miejscowości Wrzos Stanisławy Grzegor-
czyk.   Mamy nadzieję, że nowa odsłona placu zabaw 
sprawi dużo radości i  uśmiechu wszystkim w  szcze-
gólności naszym najmłodszym mieszkańcom, a  po 
powrocie do szkoły będzie miłą niespodzianką.

M. Kobyłecka
Pracownik UG w Przytyku 

 W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epi-
demicznego w Polsce, spowodowanego wirusem Co-
vid-19, Urząd Gminy w Przytyku informuje, że rol-
nicy składający wniosek o  zwrot podatku akcyzowego 
proszeni są o wpisanie we wniosku numeru konta ban-
kowego na który będzie wypłacona kwota zwrotu po-
datku akcyzowego za II półrocze 2020 roku.
 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącz-
nikami są dostępne do pobrania na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy http://przytyk.pl.

rolnikU ! 
wniosek możesz złożyć w terminie 

od  3 do 31 sierPnia 2020 r.
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PRZYTYK  ROZWINĄŁ SIĘ W CIĄGU 
OSTATNICH 30 LAT, A JEST JUŻ PLAN 
DZIAŁAŃ NA KOLEJNE LATA

 27 maja 1990 roku mieszkańcy gminy Przytyk wy-
brali nową Radę Gminy. Był to początek niezależnego 
samorządu  gminnego. Przez te 30 lat gmina zrealizo-
wała wiele ambitnych programów inwestycyjnych, spo-
łecznych i kulturalno-oświatowych.
  

Każdy mieszkaniec gminy Przytyk może zobaczyć, że 
jakość życia poprawiła się w ostatnich latach. Najlep-
szym dowodem są liczne inwestycje. W Jagodnem po-
wstał zalew, a w latach 90-tych – zalew domaniowski. 
Rynek w Przytyku po generalnym remoncie zachwyca 
nie tylko mieszkańców. W  gminie zbudowano nowe 

świetlice wiejskie, odremontowano Ośrodki  Zdrowia, 
poprawiła się komunikacja, są nowe drogi, odnowione 
zostały szkoły, powstała infrastruktura sportowa m.in.: 
Orlik, siłownie napowietrzne oraz boiska przy szkołach 
i place zabaw. Przedszkolaki chodzą do nowej placówki,  
strażacy mają odnowione remizy i nowy sprzęt, a to nie 
jedyne inwestycje na terenie gminy.
– Reformy, które zostały wprowadzone w latach dzie-
więćdziesiątych są bardzo dobrze postrzegane. To 
dzięki nim samorząd jest bliżej ludzi. Dziś po latach 
doświadczeń wiem, że samorządność to więcej niż tyl-
ko administracja, to wspólnota ludzi i podział teryto-
rialny. Samorządność to także reguła życia społecznego 
polegająca na zaangażowaniu i  lokalnej aktywności. 
Nasza gmina zmieniła się i nadal się zmienia na lepsze. 
Nie tylko mieszkańcy widzą odnowione drogi, ładniej-
sze skwery i budynki. Cieszą mnie te opinie, bo to oce-
na pracy nas wszystkich – mówi Dariusz Wołczyński, 
Wójt Gminy Przytyk.

 Zalew w  Jagodnem powstał na rzece Wiązownicy 
poniżej zbiornika w Domaniowie. Tu znajduje się do-
lina rzeki, otoczona lasami. Teraz cała okolica prezen-
tuje się niezwykle efektownie : zbiornik jest otoczony 
lasem, a na środku jest wyspa. Cały akwen w Jagodnie 
ma powierzchnię, około 34,6 hektarów. 
 Woda jest podstawowym elementem w codziennym  
funkcjonowaniu każdego czło-
wieka. Jej brak, przerwy w  do-
starczaniu w okresie letnim były 
dużym problemem dla miesz-
kańców gminy. Generalna mo-
dernizacja stacji  uzdatniania 
wody zniwelowała problemy 
w tym zakresie. Na bieżąco mo-
dernizowane  i  budowane sieci 
wodociągowe oraz kanalizacyjne 
wpływają na polepszenie jakości 
życia w gminie. 

Pierwsza uchwała podjęta przez nową Radę Gminy w 1990r.

Gruntowna modernizacja targowiska gminnego w Przytyku została zakończona w 2013 r.

Jagodno - to jeden z najpiękniejszych zbiorników wodnych w rejonie radomskim.

Od podstaw została zbudowana siedziba 
Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzeszczowie.

Nie tylko młodzież i dzieci mogą 
korzystać z Orlika. 

To tylko jeden z elementów 
studni głębinowej na Podgaj-
ku, który możemy zobaczyć.
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nad 70  lat. W nowym przedszkolu jest pięć oddziałów 
dla dzieci. Układ funkcjonalny budynku został tak zapro-
jektowany, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie po-
mieszczeń, odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne 
BHP oraz sprawność świadczonych usług oświatowych.
 Legendarny, przytycki Rynek został gruntownie zmoder-
nizowany w 2018 roku. Cały Rynek i ulice po przebudo-
wie wiele zyskały na urodzie. Teraz jest to po prostu ładne 
miejsce, z fontanną i odnowioną studnią. Stanęły ławeczki, 
są kwiaty i latarnie. Minione lata charakteryzują się licznymi 

inwestycjami, które należy postrzegać jako początek kolej-
nych ważnych projektów i przedsięwzięć.
 Wyzwania gminy Przytyk są duże, ponieważ nie-
wątpliwie oczekiwania mieszkańców są coraz większe 
dlatego też w sposób strategiczny i przemyślany dąży-
my do ich realizacji.

 Samorząd gminy wykonał wiele ważnych dróg i ulic. 
Jedną z nich była ulica Domaniowska w Podgajku Za-
chodnim. Przebudowano także drogę powiatową Przy-
tyk-Wawrzyszów, na którą gmina udzieliła pomocy 
finansowej. Wyremontowano również ulicę Kościelną 
wraz z  chodnikiem w  Przytyku, drogę do Zameczka, 
drogę w Oblasie, w Wygnanowie, został też wyremon-
towany odcinek drogi Wrzeszczów - Wrzos – Domi-
niów. Kolejna  modernizacja, to ulica Słowackiego 

w Przytyku, a także ulice Polna i Piaski w Przytyku mają 
nową, utwardzoną nawierzchnię. Także gminne drogi 
w  Mścichowie i  Gaczkowicach są zmodernizowane. 
Inne inwestycje drogowe, to przebudowa drogi Studzie-
nice – Dęba, a także Wygnanów. Wszystkich inwestycji 
drogowych nie sposób wymienić. Największą jednak in-
westycją drogową w Przytyku, która z pewnością cieszy 
mieszkańców była modernizacja odcinka trasy 740. Jej 
pierwszy etap zakończył się w 2014r. Kolejna inwesty-
cja rozpoczęła się w 2016 r. kiedy to przeprowadzono 
najtrudniejsze prace: przebudowano most na Radomce 
oraz skrzyżowanie u zbiegu ulic Wrzoskiej i Kościelnej. 
Utworzenie ronda zamiast skrzyżowania dla mieszkań-
ców gminy jest o tyle ważne, że dochodziło w tym miej-
scu do kolizji i wypadków, także śmiertelnych. Kolejne 
etapy objęły odcinki trasy w  Oblasie, Wrzeszczowie, 
między Dębą a Wrzeszczowem. W tym roku trwają pra-
ce między Żerdzią a Glinicami.  
 Gmina Przytyk to nie tylko infrastruktura technicz-
na, budowlana czy drogowa ale również rozwój kultury 
szeroko rozumianej. Od ponad dwudziestu lat orga-
nizowane są Ogólnopolskie Targi Papryki stanowiące 
miejsce spotkań nie tylko  plantatorów papryki. Upa-
miętniając Jana Kochanowskiego zainicjowane zostało 
wydarzenie Kochanowski – Przystanek – Wesele wpisu-
jące się na stałe w mapę wydarzeń kulturalnych gminy. 
Również Dzień Seniora organizowany w ramach pro-
gramu Przytyk Seniorom to inicjatywa ciesząca się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców. W 2018 r. samo-
rząd powołał Gminny Ośrodek Kultury, który stawia 
swoje pierwsze kroki na arenie działalności kulturalnej. 
Zaś dzięki inicjatywie Gminnej Biblioteki Publicznej 
okres wakacyjny obfituje w seanse filmowe na trawie. 
 W 2014 roku Przytyk doczekał się nowego przedszko-
la. Stary, wysłużony budynek był wykorzystywany od po-

Tak, kilka lat temu prezentowało się stare 
przedszkole w Przytyku.

Tak wyglądał Rynek w Przytyku przed modernizacją.

To jedna z wielu wyremontowanych 
dróg w gminie.

W nowym przedszkolu znacznie popra-
wiły się warunki dla dzieci i pracowni-
ków placówki.

Odnowiony Rynek stał się teraz prawdziwą wizytówką gminy.

Żelbetonowy most stanął w Sukowskiej 
Woli na Radomce. Jesienią 2013 roku most 
został poświęcony i przekazany do użytku.
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RADA GMINY PRZYTYK 1990-1994

RADA GMINY PRZYTYK 1994-1998 RADA GMINY PRZYTYK 1998-2002

Imię i Nazwisko Miejscowość 

Bartos Tadeusz Przytyk

Błaszczyk Stefan Przytyk

Błaszczyk Czesław Podgajek

 Drabik Zygmunt Suków

Gaca Tadeusz Sewerynów

Giedyk Marek Maksymilianów

Górka Bolesław Sukowska Wola

Idzikowski Marian Goszczewice

Jankowski Henryk Dęba

Jasiński Andrzej Podgajek

Jurkowski Andrzej Wygnanów

Jurkowski Kazimierz Oblas

Kowalczyk Andrzej Młódnice 

Kołacki Piotr    (1990) 
Łaski Wacław   (1991-1994) Wola Wrzeszczowska

Porczek Wiesław Potkanna

Radomski Waldemar Domaniów

Senator Stanisław Słowików

Smagowski Roman Ostrołęka

Soból Jan Wrzeszczów

Strzałkowski Marek Jabłonna

Suwalski Stanisław Glinice 

Trzeciak Jan Krzyszkowice

Walczewski Leszek Zameczek 

Imię i Nazwisko Miejscowość 

Bartos Tadeusz Przytyk

Błaszczyk Czesław Podgajek

Błaszczyk Stefan Przytyk 

 Czajkowski Aleksander Zameczek 

Drabik Zygmunt Suków

Gaca Tadeusz Sewerynów

Giedyk Marek Maksymilianów

Górski Mieczysław Krzyszkowice 

Jankowski Henryk Dęba

Jurkowski Andrzej Wygnanów

Jurkowski Kazimierz Oblas

Kowalczyk Andrzej Młódnice

Kowalczyk Stanisław Wola Wrzeszczowska

Lesiak Henryk Wrzeszczów

Matracka Teresa Goszczewice

Porczek Wiesław Potkanna

Radomski Waldemar Domaniów

Senator Elżbieta Słowików

Smagowski Roman Ostrołęka

Wikaliński Stanisław Glinice

Imię i Nazwisko Miejscowość 

Błaszczyk Czesław Podgajek

Błaszczyk Stefan Przytyk

Gawin Stanisław Studzienice

 Janowski Zdzisław Podgajek

Jurkowski Andrzej Wygnanów

Jurkowski Kazimierz Oblas 

Kośla Tadeusz Wrzeszczów

Kowalczyk Sławomir Krzyszkowice

Kowalczyk Stanisław Wola Wrzeszczowska

Matracka Teresa Goszczewice

Olszak Barbara Przytyk

Patynowski Piotr Wrzos

Podymniak Stanisław Suków

Porczek Wiesław Potkanna

Radomski Waldemar Domanów

Siek Bogdan Kaszewska Wola

Stępniak Stanisław Żerdź

Wikaliński Stanisław Glinice

Wlazło Wojciech Ostrołęka

Zieliński Jan Przytyk

NASZ 30-LETNI SAMORZĄD

W Przytyku wybieraliśmy w 1990 roku Radę Gmi-
ny, która następnie wybierała wójta. Pierwszy wójt 
objął urząd na początku czerwca 1990 roku. Przez 
12 lat wójta wybierali radni, dopiero w 2002 roku 
wprowadzone zostały wybory bezpośrednie. Wszyscy 
są zgodni, że samorządy są podstawą sukcesu Polski 
w ostatnich latach.

Dariusz Wołczyński pełni funkcję wójta gminy Przytyk
od 2010 roku do chwili obecnej.
Stefan Błaszczyk był wójtem gminy Przytyk 
od 1995 do 2010 roku.
Marek Senator stał na czele samorządu Przytyka 
w latach1994-95.
Aleksander Czajkowski był wójtem 
Gminy Przytyk w latach 1990-94.
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RADA GMINY PRZYTYK 2006-2010

RADA GMINY PRZYTYK 2010-2014

RADA GMINY PRZYTYK 2014-2018

RADA GMINY PRZYTYK 2002-2006

RADA GMINY PRZYTYK 2018-2023
Imię i Nazwisko Miejscowość 

Prasek Wojciech Przytyk

Barszcz Barbara Studzienice

Janowski Zdzisław Podgajek

 Wieśniak Tomasz Jabłonna

Kołodziejczyk Kazimierz  Glinice 

Zakrzewska Ewa Potkanna

Siek Bogdan Kaszewska Wola

Olszak Barbara Przytyk

Kosiec Paweł Oblas

Wójcik Krzysztof Sukowska Wola

Wójcik Ryszard Stary Młyn

Kowalczyk Sławomir Krzyszkowice

Matracka Teresa Goszczewice

Soból Andrzej Wola Wrzeszczowska

Kowalczyk Krzysztof Podgajek  

Imię i Nazwisko Miejscowość

Stani Sylwester Gaczkowice

Gawin Stanisław Studzienice

Nikodem Jędrzejewski Podgajek

Jurkowski Andrzej Wygnanów

Kornatowski Sławomir Dęba

Kościowski Sławomir Ostrołęka

Leśnowolski Sylwester Sewerynów

Barbara Olszak Przytyk

Piwowarczyk Andrzej Oblas

Podymniak Sylwester Suków

Radomski Tomasz Domaniów

Soból Jacek Przytyk

Witkowski Jan Zameczek Kol.

Wlazło Krzysztof Goszczewice

Zarębska Zofia Wrzeszczów

Imię i Nazwisko Miejscowość

Drabik Tomasz Jabłonna

Dygant Robert Mścichów 

Nikodem Jędrzejewski Podgajek

Wojtysiak Dariusz Żerdź 

Rogulski Mirosław Dęba

Senator Robert Potkanna

Korgul Stanisław Kaszewska Wola 

Barbara Olszak Przytyk

Olszewska Ewa Oblas

Podymniak Sylwester Suków

Grotek Dariusz Domaniów

Soból Jacek Przytyk

Smagowski Adam  Wrzeszczów 

Wlazło Krzysztof Goszczewice

Kowalczyk Teodozja Młódnice 

Imię i Nazwisko Miejscowość

Drabik Tomasz Jabłonna

Dygant Robert Mścichów 

Nikodem Jędrzejewski Podgajek

Barszcz Barbara Studzienice 

Soból Wiesław Glinice 

Agnieszka Drabik Potkanna

Kościowski Marek Przytyk 

Zdzisław Janowski Podgajek 

Olszewska Ewa Oblas

Podymniak Sylwester Suków

Grotek Dariusz Domaniów

Robert Bienias Przytyk

Smagowski Adam  Wrzeszczów 

Wlazło Krzysztof Goszczewice

Kowalczyk Teodozja Młódnice 

Imię i Nazwisko Miejscowość 

Gaca Tadeusz Sewerynów

Gawin Stanisław Studzienice

Jurkowski Kazimierz Oblas

 Kołodziejczyk Kazimierz Glinice

Górski Mieczysław Krzyszkowice

Kowalczyk Krzysztof Podgajek

Olszak Barbara Przytyk

Patynowski Piotr Wrzos

Prasek Wojciech Przytyk

Soból Andrzej Wola Wrzeszczowska

Stępniak Stanisław Żerdź

Wieśniak Tomasz Jabłonna

Wojtyniak Piotr Potkanna

Wójcik Krzysztof Sukowska Wola

Bińkowski Piotr Domaniów

Radni Powiatu Radomskiego z terenu gminy Przytyk
I Kadencja 1998-2002

p. Tadeusz Bartos, p. Włodzimierz Jabłoński, p. Tadeusz Łaski
II Kadencja 2002 – 2006

p. Tadeusz Bartos,  p. Włodzimierz Jabłoński
III Kadencja 2006-2010
Włodzimierz Jabłoński

V Kadencja  2014-2018
śp. Henryk Lesiak pełnił funkcję Radnego w latach 2014-2016

VI Kadencja od 2018r. 
p. Anna Rogulska

NASZ 30-LETNI SAMORZĄD
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Gmina Przytyk stara się o dofinansowanie utylizacji 
 Zakończyło się przyjmowanie 
wniosków na odbiór i  utyliza-
cję odpadów z  azbestem. Łącznie 
z  całej gminy Przytyk napłynęło 
67 wniosków. Teraz Urząd Gminy 

stara się o pieniądze na dofinansowanie całego zadania.
Do 22 czerwca 2020 roku w naszej gminie przyjmo-
wano wnioski od mieszkańców na odbiór i utylizację 
odpadów zawierających azbest. Rejestracja była prowa-
dzona w  związku z planowanym wystąpieniem  przez 
Urząd Gminy w Przytyku o dofinansowanie zadania. 
Program finansowany jest ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-

 Od 11 maja br. Publiczne Przedszkole w Przytyku oraz 
odziały przedszkolne w  szkołach podstawowych, wznowiły 
działalność przy zachowaniu  wytycznych, jakie podało Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej  i Główny Inspektor Sanitarny.
 W kolejnym etapie znoszenia obostrzeń tj. od 25 maja 
br. przywrócona została też możliwość korzystania z zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. Również od tego dnia uczniowie klas VIII 
szkół podstawowych, w tym specjalnych, mogli korzystać 
z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów 
a w szczególności z tych, z których od 16 do 18 czerwca 
odbyły się egzaminy. Od 1 czerwca br. uczniowie pozo-
stałych klas szkół podstawowych  także mieli możliwość 
korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na 
terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji  uzależniony był 
od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły.
 Możliwość korzystania z placówek oświatowych na te-
renie Gminy została udostępniona, jednak to ostatecznie 
rodzice decydowali czy ich dzieci z takich możliwości sko-

 Na oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o. o. 
zamontował nową kratę hakową. Jest to urządzenie, któ-
re służy do odbioru ze ścieków nieoczyszczonych tzw. 
skratek, czyli cząstek stałych zawieszonych w ściekach.  
Krata hakowa jest najważniejszym elementem części me-

BEZPŁATNA ZBIÓRKA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLI, 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
I SZKÓŁ

NOWA KRATA NA OCZYSZCZALNI

nej w  Warszawie „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest na terenie województwa mazowieckiego” 
 Dofinansowanie obejmuje odbiór, transport 
i  unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, nato-
miast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia da-
chowego. O  bezpłatny odbiór i  utylizację odpadów 
z azbestem ubiegać się mogły osoby fizyczne, niepro-
wadzące działalności gospodarczej, będące właściciela-
mi, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami.  Jak 
się szacuje, łączna ilość odpadów przeznaczonych do 
unieszkodliwienia, którą mieszkańcy zadeklarowali we 
wnioskach, wynosi około 231 Mg (1Mg – to 1 tona). 
 Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzy-
skania dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  War-
szawie. O  wyniku naboru będziemy informować na 
stronie Urzędu Gminy. 

M.  Jedlikowska
Pracownik UG w Przytyku 

rzystają. W  poszczególnych szkołach podstawowych od 
czasu wznowienia działania z zajęć na terenie szkoły ko-
rzystało maksymalnie do 10 osób dziennie ze wszystkich 
grup wiekowych. W Publicznym Przedszkolu w Przytyku 
od dnia wznowienia działania na zajęcia na terenie placów-
ki nie zgłosiło się żadne dziecko. 
 Po raz pierwszy od dwóch lat przedszkole nie organizuje 
w tym roku szkolnym zajęć w okresie wakacji z uwagi na 
brak zainteresowania rodziców taką formą opieki - chęć ko-
rzystania z opieki zgłosiło jedynie 4 osoby. Każda placówka 
oświatowa z terenu Gminy w okresie wakacji pełni dyżury  
i   pozostaje do dyspozycji osób zainteresowanych. 

Małgorzata Mizerska-Kot
Kierownik Referatu Oświaty UG w Przytyku 

Wykaz telefonów placówek oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku tel. (48) 618 03 52

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego we Wrzosie tel. (48) 618 00 28

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego 

we Wrzeszczowie
tel. (48) 618 01 03

Publiczne Przedszkole w Przytyku tel. (48) 312 10 50

chanicznej oczyszczalni, która w około 30% odpowiada 
za jakość ścieków oczyszczonych.  Urządzenie to zastąpiło 
wyeksploatowane i nie spełniające swojej funkcji sito spi-
ralne, które stanowiło pierwotne wyposażenie obiektu.
Inwestycja została sfinansowana w całości z pożyczki le-
asingowej pozyskanej przez zakład.

J. Krześniak
Prokurent ZGK w Przytyku 
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 Drodzy Pacjenci, w  związku z  zagrożeniem epide-
mią koronawirusa i mając na uwadze Państwa bezpie-
czeństwo SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie 
musiał wstrzymać badania laboratoryjne. Jednak po-
cząwszy od 18 czerwca 2020 roku i w każdy kolejny 
czwartek wznowione zostały badania laboratoryjne 
z zastrzeżeniem:
- to lekarz SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie de-
cyduje o pobraniu badań ( po wcześniejszej teleporadzie),
– personel medyczny ustala dzień, godzinę pobrania 
badania;
– podczas badania oraz na terenie SPZOZ obowiązuje 
posiadanie maseczki na twarzy lub materiału zakrywa-
jącego twarz (nos i usta);

 Za wypalanie śmieci, plastiku, 
opakowań w  ogniskach grożą 
surowe kary.
Stare buty, ubrania, resztki po 
remoncie, plastikowe opako-

wania po środkach chemicznych, śmieci – to wszyst-
ko trafia nieraz do ogniska. W ten sposób niektórzy 
pozbywają się odpadów, a  tego robić nie wolno. Za 
spalanie resztek w  ogniskach na swoich posesjach 
grożą dotkliwe kary.
 Do Urzędu Gminy w Przytyku docierają liczne in-
formacje od mieszkańców dotyczące palenia odpadów 
komunalnych i  resztek pochodzących z  działalności 
rolniczej. Zwykle ogniska rozniecane są na prywat-
nych posesjach. Urząd informuje, że takie spalanie, to 
niedopuszczalny proceder. W wyniku spalania śmieci 
do gleb, wód i powietrza przenikają rakotwórcze sub-
stancje. Szkodliwość tych substancji dla naszego zdro-
wia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane 
bezpośrednio przy ziemi co uniemożliwia wyniesienie 
zanieczyszczeń na duże odległości i  ich rozproszenie 
przez wiatr. Skutkiem takiego spalania jest lokal-
ny wzrost zanieczyszczeń w  środowisku. Substancje 
chemiczne ze spalania gromadzą się wokół naszych 
domów i  powodują u  ludzi choroby układu odde-
chowego, niewydolność krążenia, zaostrzenie alergii 

WZNOWIENIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH W SPZOZ 
W PRZYTYKU Z FILIĄ WE 
WRZESZCZOWIE

ZAKAZ PALENIA ODPADÓW NA 
PRYWATNYCH POSESJACH

– należy zachowywać dystans 2 metrów  pomiędzy 
sobą w każdej przestrzeni SPZOZ. 
 Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, zwracamy 
się z prośbą o zastosowanie się do wszelkich informacji 
i komunikatów.

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

recePcja w PrzytykU 
i wrzeszczowie 

dysPonUje nowym, 
dodatkowym nUmerem telefonU: 

505- 413-690 

,, grzywna, która 
jest nakładana na osoby 
wyPalające śmieci sięga 

aż do 5 000,00zł. ‘’ 

i  uszkodzenie organów wewnętrznych. Szczególnie 
zagrożone są dzieci i osoby starsze.
 Wypalenie śmieci jest zabronione ustawą i absolut-
nie nie wolno tego robić. Zakaz ten reguluje Ustawa 
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 
992). Artykuł 191 tej ustawy brzmi: „Kto, wbrew 
przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady 
poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów 
podlega karze aresztu albo grzywny”.
 Palenie śmieci jest wykroczeniem — niezależnie 
od tego czy to sąsiad pali śmieci na swoim własnym, 
prywatnym podwórku, we własnym, prywatnym 
piecu, czy też jakaś firma robi to w ramach prowa-
dzonej działalności. 
Pamiętajmy że jesteśmy częścią przyrody więc dbajmy 
o  nią w  sposób szczególny. Zdrowie nasze i  naszych 
dzieci zależy od nas samych.

M. Jedlikowska
Pracownik UG w Przytyku
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 Ostatnie wydarzenia i  obostrzenia w  związku z  pa-
nującą pandemią dają się we znaki wszystkim w  tym 
także naszej jednostce OSP. Każda akcja, do której 
wyjeżdżamy jest inaczej zorganizowana i  o  wiele bar-
dziej kosztowna. Nie chodzi tu tylko o  środki pie-
niężne, ale również o  stres, towarzyszący nam przy 
udzielaniu pierwszej pomocy. Martwimy się o  swoje 
rodziny i bliskich, ale jesteśmy tu po to, by pomagać.  
To nasza pasja i odpowiedzialność.
 Na szczęście różne instytucje nie zapominają o nas. 
Oprócz początkowego zaopatrzenia standardowego, na 
którego zakup przez Gminę Przytyk zawsze możemy li-
czyć, otrzymaliśmy środki do dezynfekcji, rękawice ni-
trylowe, maseczki jednorazowe oraz gogle ochronne. 
 Pod koniec maja Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego przekazał nam doraźną pomoc w posta-
ci kombinezonów, maseczek i rękawic jednorazowych. 
Dostaliśmy także 4 komplety lekkiego ubrania specjal-
nego wraz z hełmem lekkim z przyłbicą i goglami. Za-
opatrzeni zostaliśmy również w płyn do dezynfekcji oraz 
worki na odpady.
 Nie ukrywamy, że dzięki takiemu wsparciu czujemy 
się znacznie bezpieczniej i nadal możemy nieść pomoc 
w  naszym regionie. W  tym miejscu warto zaznaczyć, 
iż nadal trwa nabór do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przytyku. Każdy, bez względu na wiek, może zostać 
naszym druhem, przejść szkolenie i uczestniczyć w ak-
cjach. Więcej informacji pod numerem: 600 998 216

K. Chłopecka
Druh OSP Przytyk  

Samorząd gminy Przy-
tyk sukcesywnie mo-
dernizuje drogi na te-
renie gminy. Właśnie 
zakończyła się kolejna 
inwestycja drogowa – 
przebudowa drogi mię-
dzy Wolą Wrzeszczow-
ską, a Wolą Grabowską 

– do granicy gminy Potworów.
 W  marcu został rozstrzygnięty przetarg na budowę 
drogi. Wykonawca była firma Budromost ze Staracho-

Otrzymane wyposażenie zapewne przyczyni się do bezpieczeństwa naszych strażaków. 

Bycie strażakiem to zaszczytna rola. 

W pełni przygotowani do niesienia pomocy. 

Z ŻYCIA OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W PRZYTYKU

MIESZKAŃCY WOLI 
WRZESZCZOWSKIEJ MAJĄ 
ZMODERNIZOWANĄ DROGĘ.

wic, a  wszystkie prace kosztowały ponad 346 tysięcy 
złotych brutto. Inwestycja realizowana była w części ze 
środków zewnętrznych, z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Dotacja ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego wyniosła 105 000 złotych.
 Drogę zmodernizowano od skrzyżowania z  drogą 
wojewódzką numer 740 do granicy gmin Przytyk i Po-
tworów. Długość wyremontowanego odcinka drogi  
wynosi dokładnie 1050 metrów. To droga wewnętrzna, 
pełniąca funkcję głównie gospodarczą. Przebudowa nie 
wykroczyła poza istniejący wcześniej pas drogowy. Za-
kres prac obejmował między innymi: roboty przygoto-
wawcze, oczyszczenie rowów i przepustów. Została też 
położona podbudowa drogi z kruszywa i pokryta emul-
sją asfaltową. Na koniec zostały przeprowadzone roboty 
wykończeniowe: m.in.: pobocza, regulacja studzienek.

Jest już nowa droga w miejscowości  Wola 
Wrzeszczowska do granicy z gminą Potworów. 
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Informacja o niezwłocznym 
zgłoszeniu wypadku do KRUS 

 Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodo-
we często zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolni-
czej. W razie wypadku trzeba to zgłosić jak najszyb-
ciej do KRUS.
 Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Warszawie informuje. że zawiadomie-
nie o zaistnieniu wypadku jest niezbędnym warunkiem 
ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowa-
nia. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie 
postępowania powypadkowego, na które składa się 
ustalenie rzeczywistych przyczyn okoliczności zdarze-
nia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i – przy 
spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warun-
ków – wypłata świadczenia.
 W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarze-

  Uczniowie ze szkół 
podstawowych z  tere-
nu naszej gminy licznie 
wzięli udział w  kon-
kursie Biznes Junior 
organizowanym przez 
Stowarzyszenie Razem 
dla Radomki, obejmu-

jącym swym zasięgiem gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przy-
sucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Celem kon-
kursu było propagowanie postaw przedsiębiorczych, 
pobudzanie działań proekologicznych oraz aktywizacja 
młodych ludzi na rzecz społeczności lokalnej. Prace na 
konkurs zostały przygotowane we wszystkich możli-
wych kategoriach: moja firma marzeń, projekt inicja-
tywy ekologicznej oraz projekt inicjatywy przedsię-
biorczej. Według p. Joanny Leśnowolskiej i p. Marcina 
Kośli – szkolnych koordynatorów konkursu,  więk-
szość zaproponowanych pomysłów zasługuje na uwagę 
i  mogłaby być zrealizowana na terenie naszej gminy. 
Prace doceniła również komisja konkursowa.
 Nagroda główna (bon upominkowy o wartości 900 
zł) została przyznana trzem uczennicom z Publicznej 

Przedsiębiorczość, kreatywność oraz 
działania proekologiczne to atuty naszej 
młodzieży. Gratulujemy zwycięzcom!

JAKIE SĄ WARUNKI DO UZYSKANIA 
ODSZKODOWANIA

DOMINACJA SZKÓŁ Z PRZYTYKA 
NA KONKURSIE 

nia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć 
prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje infor-
macyjne o  bezzwłocznym informowaniu o  wypadku 
przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal 
w  ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje 
po okresie dłuższym, niż 14 dni od jego zaistnienia.  
Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest po-
ważnym problemem, a  jej znaczenie uwidacznia się 
podczas przeprowadzania postępowania dowodowe-
go. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona 
wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn i okolicz-
ności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje 
niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania po-
wypadkowego, co skutkować może dłuższym oczeki-
waniem poszkodowanego i jego rodziny na uzyskanie 
jednorazowego odszkodowania.
 Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy (w każdej 
jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednic-
twem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do 
przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddzia-
ły regionalne i placówki terenowe KRUS.

Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w  Przyty-
ku: Kindze Barszcz, Emilii Drabik i Kindze Wójcik za 
pracę pt. EKO - FIRMA. Te dziewczęta zdobyły tak-
że wyróżnienia w  pozostałych kategoriach konkursu. 
Kolejną nagrodę główną (bon upominkowy o wartości 
800 zł) otrzymały dwie uczennice z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie: Magdalena 
Grotek i Zuzanna Kościowska za pracę pt. „Żyj zgod-
nie z naturą”.  Nagrody o wartości 110 zł i wyróżnienia 
przypadły również następującym uczniom: Malwina 
Makowska, Maria Bieńkowska, Miłosz Derlecki, Zu-
zanna Lipiec, Katarzyna Stefańska, Maja Lipiec, Zu-
zanna Tomczyk, Martyna Skwarek z PSP we Wrzesz-
czowie,  Adrianna Kaszuba, Kinga Janas, Aleksandra 
Kurowska, Milena Wiecheć, Weronika Gruszczyńska, 
Julia Witkowska, Malwina Barwicka, Oliwia Kowal-
czyk, Adam Petrzak, Jakub Abramczyk z PSP w Przy-
tyku. Ponadto jury konkursu przyznało nagrodę dla 
najaktywniejszego animatora konkursu, którym zosta-
ła pani Joanna Leśnowolska – nauczyciel PSP w Przy-
tyku i Wrzeszczowie. 
 Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i  cieszymy 
się, że mamy liczną grupę uczniów chętnych do podej-
mowania dodatkowych wyzwań, które przyczyniają się 
nie tylko do ich osobistego rozwoju ale także godnie 
reprezentują oraz promują nasze szkoły i gminę.

Izabela Witkowska
 Dyrektor PSP w Przytyku
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 Urząd Gminy w Przytyku w ramach otrzymanego dofi-
nansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w miesiącu czerwcu prowadził  na Tar-
gowisku Mój Rynek zbiórkę odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej: folia rolnicza, siatki i sznurki do owijania 
balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.  
Gmina Przytyk uzyskała na ten cel dofinansowanie 
w wysokości  65 822,00 zł. Udział w programie pozwolił 
mieszkańcom na oddanie problematycznych odpadów. 
Ze zbiórki skorzystało około 180 rolników, wnioski do-

 W Urzędzie Gminy Przytyk trwa weryfikacja danych 
zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących licz-
by mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowią-
zany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w  terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania lub powstania na nieruchomości od-
padów komunalnych. W przypadku zmiany danych, ta-
kich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nierucho-
mości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację 
również w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
 Nieprawidłowości w deklaracjach dotyczą głównie 
podanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomości. Urząd zwraca się z  prośbą o  zwery-
fikowanie złożonych deklaracji. Powstałe  rozbież-
ności ze stanem faktycznym można skorygować po-
przez złożenie nowej deklaracji osobiście w Urzędzie, 
pocztą lub przesłać  za pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (wymaga 
posiadania podpisu elektronicznego). Niewypełnie-
nie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji 

 W budżecie Gminy Przytyk na bieżący rok zostały za-
planowane środki na realizację projektu rozbudowy bu-
dynku SPZOZ w Przytyku. 
 Na obecnym etapie została podpisana umowa z  wy-
konawcą tego projektu, który zostanie wykonany jeszcze 
w tym roku. Rozbudowa ma na celu poszerzenie działal-
ności zdrowotnej istniejącego „ośrodka zdrowia”. Przed-
miotowy projekt budowlano-wykonawczy  zostanie tak 

ODBIÓR ODPADÓW Z 
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

DEKLARACJA ŚMIECIOWA, A LICZBA DOMOWNIKÓW

ROZBUDOWA  BUDYNKU SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OCHRONY ZDROWIA W PRZYTYKU

tyczące odbioru skła-
dane były w  listopa-
dzie 2019r, natomiast 
informacja w  trakcie 
zbiórki dotarła również 
do innych osób, które mogły również skorzystać  z progra-
mu. Odpady zebrane zostały  przekazane firmie uprawnio-
nej do ich odbioru i dalej do utylizacji i unieszkodliwienia. 
Program cieszył się dużym zainteresowaniem co napawa 
chęcią do korzystania z tego typu działań w przyszłości.

K. Suwalska, Kierownik Ref. Gospodarki 
Nieruchomościami UG w Przytyku 

administracyjnej ze skutkiem powstania zaległości 
i odsetek. Zgodnie z art. 6o ust.1 oraz  z art. 10 ust. 
2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2019 
poz. 2010 ze zm.),  Urząd w stosunku do tych miesz-
kańców może w drodze decyzji ustalić wysokość opła-
ty zgodnie z danymi posiadanymi przez Urząd lub na-
łożyć karę grzywny, określoną w Kodeksie wykroczeń 
wynoszącą  do 5000,00 zł.
 Statystycznie według danych GUS-u  jedna osoba 
rocznie produkuje 332kg odpadów komunalnych. 
Mieszkańcy, którzy podają nieprawdę w  deklara-
cji poprzez zaniżenie liczby domowników obciążają 
kosztami swoich sąsiadów i pozostałych mieszkańców 
gminy Przytyk.

opracowany aby łącznie stanowił kompleks z  istniejącymi 
obiektami poprzez dostosowanie m.in.: w  zakresie komu-
nikacji (dojścia zewnętrzne),dostępności obiektów dla osób 
niepełnosprawnych i likwidacja istniejących barier architek-
tonicznych. Rozbudowa będzie potraktowana kompleksowo 
w odniesieniu do funkcjonalności całego obiektu.

M. Kobyłecka
Pracownik UG w Przytyku

 w dalszej PersPektywie takie działania 
odbiją się na wzroście oPłaty za odbiór 

i Utylizację odPadów. 
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Zasady utrzymania rowów przydrożnych 
i zjazdów z dróg. 

 Zdarza się, że mieszkańcy gminy i kierują pytania 
do Urzędu, kto odpowiada za utrzymanie rowów, 
przepustów, zjazdów z  dróg. Pytania mieszkańców 
dotyczące owych kwestii wiążą się choćby z  podto-
pieniami działek po deszczach. 
 Urząd informuje, że zgodnie z  ustawą z  21 mar-
ca 1985 roku o drogach publicznych, budowa, prze-
budowa oraz obowiązek utrzymania zjazdów łącznie 
ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do 
właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych 
do drogi.
 Jednym słowem, oznacza to, że oczyszczenie lub 
wymiana rur  przepustowych w  celu zapewnienia 
drożności, należy do właściciela posesji. Przypomina-
my, że minimalna średnica rury pod zjazdem winna 
wynosić 40 centymetrów. 
 Trzeba pamiętać, że rowy przydrożne są przeznaczone 
tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa 
drogowego. Zgodnie z ustawą, nie wolno do nich odprowa-
dzać wody melioracyjnej z posesji, pól, łąk czy lasów. 
Wszelkie próby podłączania się do rowów przydroż-
nych są działaniami bezprawnymi. Do odprowadzania 
nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji słu-
żą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać wła-
snym staraniem i na własny koszt. 
 W  nadzwyczajnych przypadkach zarządca drogi 
może wydać zezwolenie na wniosek zainteresowanej 
strony w sp. przekształcenia rowu przydrożnego na rów 
melioracyjny. W takiej sytuacji do zainteresowanej stro-
ny postępowania należy wykonanie projektu rowu me-
lioracyjnego, uzyskanie stosowych pozwoleń oraz jego 
wybudowanie i późniejsza konserwacja. 
 Ponieważ najczęstszą przyczyną zastoisk wody w ro-
wach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji, 
uprasza się właścicieli i  użytkowników zjazdów o  wy-
wiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i prze-
pustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, 
aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Po-
zwoli to na uniknięcie podtopień, zalewania posesji oraz 
szkód wyrządzonych przez wodę.

W. Wrzecion
Pracownik UG w Przytyku 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku 
informuje, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  
we współpracy  z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, 
Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie  „Niebieska Linia” 
IPZ opracowało nową publikację „Osobisty plan awa-
ryjny”.  Ten krótki  poradnik zawiera  praktyczne po-
rady  dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane 
teleadresowe. Publikacja dostępna jest na stronie Urzę-
du Gminy w Przytyku. 

A. Midzio
Kierownik GOPS w Przytyku

WŁAŚCICIELE GRUNTÓW 
POWINNI DBAĆ 
O UTRZYMANIE ROWÓW

PRZEMOC DOMOWA 
W EPIDEMII KORONAWIRUSA 

Bezpłatne aplikacje mobilne (Apple Store i Google Play)

AvonAlert aplikacja Fundacji Feminoteka 
i Avon

Twoja komenda aplikacja Policji

Alarm112 Aplikacja MSWiA

Twój parasol aplikacja Policji

Pomocne numery telefonu

Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„NIEBIESKA LINIA”

800 12 00 02
czynny całą dobę

Centrum Praw Kobiet Telefon 
interwencyjny

600 070717 
 czynny całą dobę

Fundacja Feminoteka 888 88 33 88 
pon.-pt.  8:00-20:00

Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny codziennie 
12:00 -18:00

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 
czynny całą dobę
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 W PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku uczniowie kla-
sy 4a i 6c zrealizowali „Projekt z jajem” w ramach konkursu 
Nowej Ery pt. „Projektanci Edukacji”. Praca nad projek-
tem rozpoczęła się w styczniu, jednak w związku z pande-
mią koronawirusa i wprowadzeniem nauczania zdalnego, 
trzeba było zrezygnować z niektórych działań albo zastąpić 
je innymi. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i wyko-
nując różnorodne działania z jajkiem w roli głównej, zdo-
byli wiedzę i umiejętności w zakresie kilku przedmiotów. 
Mieli także możliwość wykazania się w tej dziedzinie, która 
najbardziej im odpowiadała. Ponadto uczyli się poprzez za-
bawę. Działania, w których brali udział to, m.in.:
–  doświadczenia fizyko - chemiczne,
–  zajęcia z języka polskiego z wykorzystaniem związków 
frazeologicznych na temat jajka,
– warsztaty zdobienia jajek w Gminnym Ośrodku Kultury,
–  zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem pio-
senki o jajku,
– konkurs na dekorację wielkanocną,
–  ankieta na temat jajka wraz z opracowaniem jej wyników.
 Warto zaznaczyć, że partnerem projektu został Gminny 
Ośrodek Kultury, który pomógł w jego promocji i realiza-
cji, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki zaangażowaniu 
i pracy uczniów, nawet podczas nauczania zdalnego możli-
wa była kontynuacja projektu i jego podsumowanie.                                                              

Joanna Leśnowolska
Nauczyciel PSP w Przytyku 

Na bibliotecznych półkach Wypożyczalni dla Dorosłych i Wypożyczalni dla Dzieci pojawiła się kolejna dawka nowości 
wydawniczych. Serdecznie zapraszamy do Biblioteki po ciekawe lektury!

Antek i potworki. 
Potworki w ciemności.  

Zanna Davidson

Idealna rodzina. 
Ilona Łepkowska

Pudełko z pamiątkami.
Katarzyna Kowalewska

Świat Darii. 
Andrzej Rytelewski

Księżniczka. 
Zgubione znalezione.  

LEGO Disney

Zaczarowane jednorożce. 
Magiczny las. 

Zanna Davidson

,,PROJEKT Z JAJEM”

NOWOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PRZYTYKU 

Las rąk, odpowiedzią nie było końca.

Ozdoby wielkanocne na konkurs wykonane techniką decoupage. 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku infor-
muje, że od dnia 1 lipca 2020 r. przyjmowane są w wersji 
elektronicznej, a od dnia 1 sierpnia 2020 r. w wersji papie-
rowej, wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021, 
o ustalenie prawa do:
• zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
 rodzinnego;
• specjalnego zasiłku opiekuńczego;
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 Jednocześnie informujemy, że od 1 października 2020r. 
świadczenia z  funduszu alimentacyjnego będą przysłu-
giwały, jeżeli dochód rodziny w  przeliczeniu na osobę                         
w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Z kolei w przy-

 Edukacja zdalna w przedszkolu wywróciła rzeczywistość 
do góry nogami. Rodzice, nauczyciele i dzieci – wszyscy 
próbują odnaleźć się w nowych realiach. Z powodu pan-
demii koronawirusa zawieszono zajęcia dydaktyczno-wy-
chowawcze. Zdalne nauczanie to bardzo duże wyzwanie 
dla wszystkich. W obecnej sytuacji podstawowym zada-
niem nauczyciela przedszkola jest, wspólnie z  rodzicami 
i w porozumieniu z nimi, określenie najdogodniejszej for-
my wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozważne 
i  odpowiedzialne zorganizowanie w  warunkach domo-
wych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.  
 W tym celu nauczyciele zadbali o kontakt z rodzicami, 
wykorzystując np.: stronę internetową przedszkola, kon-
takt mailowy i telefoniczny. Nauczyciele dobierają odpo-
wiednie narzędzia nauczania zdalnego. Ta nagła potrzeba 
w tworzeniu sprawnie funkcjonującego systemu do eduka-
cji zdalnej zaowocowała tworzeniem cotygodniowych ze-
stawów aktywności dla przedszkolaków umieszczanych na 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NAUKA ZDALNA W DOBIE 
KORONAWIRUSA 
W PRZEDSZKOLU

,,Indiański pióropusz” wykonany 
samodzielnie w domu zgodnie 

z instrukcją nauczyciela. 

Nie zapominamy również o ćwiczeniu 
rączki podczas pisania szlaczków.

Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne i przepiękne 
zakładki do książek na pewno przydadzą się nam 

podczas nauki czytania. 

padku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w ro-
dzinie przekroczy ww. kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego 
danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na 
który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego przysługuje  w wysokości róż-
nicy między kwotą świadczenia z  funduszu alimentacyj-
nego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, 
o którą został przekroczony dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę w rodzinie. Natomiast jeżeli wysokość świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej 
osobie uprawnionej, ustalona ww. sposób będzie niższa niż 
100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

M.  Drabik 
Pracownik GOPS w Przytyku

stronie internetowej przedszkola. Czas, w którym dziecko 
nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać w warun-
kach domowych na zachęcanie dzieci do utrzymania hi-
gieny osobistej ze względów bezpieczeństwa, większe usa-
modzielnienie dziecka pod okiem i we wsparciu rodzica. 
Jest to dogodny moment, aby wdrażać dzieci do przygoto-
wania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywa-
nia w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, 
przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, 
z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt 
w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na 
różne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa.  
 Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom 
i  z  dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać 
z  edukacyjnych programów telewizyjnych. Inne zajęcia 
o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspól-
nym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. 
Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez 
dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: 
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. 

E. Wziątek
Nauczyciel PP w Przytyku 
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DOBRY START tj. 300 zł DLA UCZNIA

 Realizacja świadczenia dobry start od lipca 2020 
r. odbywać się będzie na takich samych zasadach jak 
w roku ubiegłym.

 Przypominamy, że świadczenie „dobry start”:
wypłacane będzie niezależnie od dochodów, przysłu-
guje raz w roku w kwocie 300,00 zł na dziecko uczące 
się w  szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku ży-
cia. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, uczące się 
w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 
24. roku życia, przysługuje również dla uczniów, którzy 
uczą się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej,
nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkol-
ne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program 
nie obejmie również studentów.

 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.
Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziec-
ka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny 
to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, 
która wystąpiła do sądu opiekuńczego o  przysposo-
bienie dziecka).

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od:
•  od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku – w przypad-

ku wniosków składanych elektronicznie;
•   od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku – w przy-

padku wniosków składanych   w tradycyjnej papie-
rowej formie (pokój 4).

W  przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego 
i kompletnego wniosku 
•  w  okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku 

i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie póź-
niej niż do końca września danego roku,

•  w  okresie wrzesień-listopad, rozpatrzenie wniosku 
i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch 
miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.
E. Jeżak

Pracownik GOPS w Przytyku

Uwaga! 
złożenie wnioskU Po 30 listoPada 

2020 r. skUtkUje Pozostawieniem go 
bez rozPoznania.

filia Podczas remontU będzie nieczynna, 
jednak wszyscy Pacjenci otrzymają komPleksowe Porady 

lekarskie Pod nr tel.: 
(0 48) 618 00 69 lUb tel. kom. 505 413 690 
(recePcja Przytyk, recePcja wrzeszczów)

REMONT FILII WE WRZESZCZOWIE

W  Filii SPZOZ – Wrzeszczów  od 10 czerwca 
odbywa się remont. 

 Remont jest zaleceniem Sanepidu. Poprzedni remont 
nie spełnił wymogów narzuconych przez Sanepid- zro-
biono chropowate powierzchnie ścian, które są trudne 
w utrzymaniu zmywalności i jednocześnie są niezgodne 
z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie  szczegółowych wymagań, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmio-
tu wykonującego działalność leczniczą. Jeśli remont się 
nie odbędzie Sanepid nałoży kary finansowe. 

 Również przypominamy, że cały czas w związku z trwa-
jącym zagrożeniem epidemią koronawirus SARS-CoV-2 
wprowadzone są nadzwyczajne rozwiązania w  Ośrodku 
Zdrowia w  Przytyku z  Filią we Wrzeszczowie poprzez 

udzielanie  TELEPORAD – konsultacja telefoniczna, 
podczas której możecie Państwo otrzymać:
•  zalecenia dotyczące postępowania w  przypadku 

choroby;
•  e-receptę - przepisanie leków do kontynuacji leczenia;
•  sugestię bezpośredniej wizyty w Ośrodku, jeśli jest 

taka konieczność.
•  pobrania badań laboratoryjnych.

O. Frynas-Duda 
Dyrektor SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie
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 Myślisz o rozwinięciu gospodarstwa otrzymanego od 
rodziców, dziadków?  Wiążesz swoją przyszłość z prowa-
dzeniem gospodarstwa? 
 Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać 
swoje gospodarstwo, mogą starać się o dofinasowanie. 
Kwota jest niebagatelna – to 150.000,00 zł. Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – 
do 1 sierpnia 2020 r.
 Otrzymana premia musi w  całości zostać przezna-
czona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie 
do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. 
Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje 
w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez 
młodego rolnika określonych warunków;
30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
na stronie www.arimr.gov.pl 

I. Drabik
Dyrektor GOK w Przytyku 

 W dniu 27 maja 2020r. odbył się I MIĘDZYSZ-
KOLNY KONKURS WIEDZY Z PIERWSZEJ PO-
MOCY, którego organizatorami były wszystkie szkoły 
podstawowe z  terenu gminy Przytyk. To inicjatywa 
nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. 
Konkurs został przeprowadzony w formie testu online, 
do którego link był dostępny na stronach interneto-
wych szkół.  W konkursie wzięło udział 41 uczniów. 
Laureatami, którzy osiągnęli wynik 100% poprawnych 
odpowiedzi zostali:

Malwina Barwicka – PSP Przytyk
Malwina Makowska – PSP Wrzeszczów
Bartłomiej Puchniarz – PSP Wrzos
Daria Stani - PSP Przytyk

 Gratulujemy laureatom, na których czeka niespo-
dzianka przy odbiorze świadectw oraz dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w  konkursie. Jedno-
cześnie deklarujemy chęć organizowania w kolejnych 
latach podobnego konkursu, którego celem jest pogłę-
bianie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy oraz kształ-
towanie właściwych postaw wobec osób będących 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Joanna Leśnowolska 
Nauczyciel PSP 

w Przytyku 

MŁODY ROLNIK 

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
WIEDZY Z PIERWSZEJ POMOCY

BĘDĄ ZALANE POLA I ŁĄKI, 
JEŚLI ROWY NIE BĘDĄ 
CZYSZCZONE

Do kogo należy obowiązek utrzymania rowów  
melioracyjnych
 Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów meliora-
cyjnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu 
zwykle prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania pose-
sji. Po każdym większym deszczu można zobaczyć, że zaro-
śnięte i zamulone rowy nie odprowadzają nadmiaru wód.  
Potem tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przy-
ległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zaro-
śnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, 
zasypywanie i  zaśmiecanie. A można uniknąć podtopień 
i strat, jeśli będziemy dbali o rowy i przepusty. 
Przypominamy, by koniecznie, każdego roku, konserwo-
wać urządzenia melioracyjne. Należy przede wszystkim: 
• wykaszać rośliny ze skarp i dna rowów,
• odmulać dna koryt rowów,
• usuwać drzewa i krzewy ze skarp i dna rowów 
 po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich wycięcie,
• usuwać wszelkie zatamowania
• naprawiać uszkodzone skarpy i dna rowów.
 Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego 
roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu 
wód opadowych i  roztopowych oraz latem, by wykaszać 
rozrośnięte rośliny porastające koryta urządzeń. 
 Kwestie utrzymania rowów melioracyjnych, reguluje 
artykuł 205 ustawy z 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne 
(Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 875 ze zmianami) 
– utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do 
zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te 
są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie 
gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszo-
na spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki 
lub tego związku spółek wodnych.
 Zgodnie z artykułem 206 powyższej ustawy jeżeli obowią-
zek, o którym mowa w artykule 205, nie jest wykonywa-
ny, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, 
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli 
gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. 
 Ponadto należy zauważyć, że w myśl artykułu 188 ust. 2 
ustawy Prawo Wodne, w kosztach utrzymywania urządzeń 
wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. Za-
sadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadza-
ją się do regulacji stosunków wodnych, w celu polepszenia 
zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwiania jej uprawy. 

W. Wrzecion 
Pracownik UG w Przytyku



Urząd Gminy Przytyk
(48) 6180095, 6180550 
przytyk@przytyk.pl
www.przytyk.pl

Konta Bankowe
Gospodarka odpadami:
Numer konta dla opłat za odbiór odpadów komunalnych:
Numer konta 56 9115 0002 0070 0700 0055 0059 
Podatki
Wpłaty za podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz inne opłaty - prosimy wpłacać na konto bankowe:
Numer konta: 709115 0002 0070 0700 0055 0001

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku
(48) 618 03 18, 606 358 536
zgk-przytyk@wp.pl
www.zgk-przytyk.pl
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SZCZEGÓŁOWE DANE KONTAKTOWE
Referat / Stanowisko Pracy Pracownik Numer Wewnętrzny Numer Pokoju

Zastępca Wójta Magdalena Kowalczyk 33 25

Skarbnik Anna Rogulska 38 29

Sekretariat Edyta Chrobotowicz 31 24

 Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Mizerska – Kot 49 3

Oświata Monika Senator- Przychodzień
Monika Rogulska 56 26

Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, Budownictwa 
i Ochrony Środowiska

Karolina Suwalska 34 35

Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, Budownictwa 
i Ochrony Środowiska

Mariola Białczak 
Magdalena Jedlikowska

35
39

34
2

Przetargi i inwestycje Maria Kobyłecka 35 34

Kadry Agnieszka Ostatek 48 12

Odpady Komunalne (płatności) Justyna Pudzianowska 56 26

Podatki

Marlena Szymańska
Lucyna Smagowska
Bernadeta Grochulska
Ewa Baćmaga 
Justyna Odrobińska

42 27

Księgowość Monika Rogulska
Agnieszka Konder 41 28

Kasa Mirosława Pękalska 36 33

Księgowość VAT Ewa Bienias 34 35

USC Anna Białczak 48 12

OC, ZK , Rolnictwo i Drogi Wojciech Wrzecion 37 14

GOPS Kierownik   Agnieszka Midzio 46 9

GOPS Ewa Fokt
Agnieszka Pakuła 40 10

GOPS
Anna Kaszuba
Agnieszka Warchoł
Agata Szczepaniak

50 11

Świadczenia Rodzinne Monika Drabik
Małgorzata Chochół 44 4

Świadczenie 500+
Świadczenie 300+ Ewelina Jeżak 45 4


