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Z placu budowy 
w GosZcZewicach

 Strażacy z OSP to najczęściej pierwsze osoby przy-
bywające na ratunek, nie tylko w przypadku pożarów, 
ale też wypadków drogowych i  klęsk żywiołowych. 
Aby ich zaangażowanie przyniosło jak najlepsze rezul-
taty, konieczne jest wsparcie specjalistycznym sprzę-
tem oraz budynkami. 
 Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się prace 
przy budowie nowej siedziby dla OSP Goszczewi-
ce. „Nie tylko Strażacy nie mogą się doczekać na efek-
ty prac firmy  INSBUD, ja również z niecierpliwością 
czekam na zakończenie robót przy budowie strażnicy” 
- mówi Krzysztof Wlazło Przewodniczący Rady Gmi-
ny w Przytyku. Nowo budowany obiekt ma zastąpić 

Stan budowy obiektu w miesiącu kwietniu.Lokalizacja budynku.

Stan budowy obiektu w miesiącu czerwcu.

dotychczasową, siedzibę z  roku 1965, która jest już 
w złym stanie technicznym.
 Prace postępują zgodnie z założonym harmonogra-
mem. Parterowy budynek posiada już ściany nośne 
oraz strop. Konstrukcja pnie się do góry, a na koniec 
czerwca przyszłego roku planowane jest zakończenie 
prac budowlanych. 
 Nowy budynek OSP budowany zostaje w central-
nym miejscu Goszczewic, pomiędzy drogą powiatową,  
a  pobliskim  stawem. Projektując go, nie zapomniano 
o pozostałych mieszkańcach tej miejscowości. Oprócz 
garażu przeznaczonego na wóz bojowy, budynek zo-
stanie przystosowany do  wykorzystania go do celów 
Domu Ludowego. Mieszkańcy będą mogli wykorzy-
stać pomieszczenia do organizacji wydarzeń społecz-
no-kulturalnych pozwalających na aktywne spędza-
nie wolnego czasu.

UG w Przytyku A. K.
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Szanowni Państwo,

 mimo, że zbliżają się wakacje, w naszej gminie nie zwalniamy tempa - cały czas 
staramy się podnosić jakość życia naszej lokalnej społeczności. W  związku z  czym 
pragnę poinformować, że Gmina Przytyk pod koniec maja zyskała nowe tereny i stała 
się pełnoprawnym właścicielem części działek i budynków położonych w najbliższym 
sąsiedztwie zbiornika wodnego Domaniów. Do tej pory należały one do samorządu 
Mazowsza, jednak jesteśmy przekonani, że owe tereny w naszych rękach przyczynią się 
do realnych zmian, których Państwo potrzebują. Inaczej zarządza się nieruchomością 

z Warszawy, a inaczej będąc tu na miejscu - bo przecież kto jak nie gmina, która jest najbliżej swoich mieszkańców, 
najlepiej zna ich potrzeby, w związku z czym, na najbliższej sesji radni gminy będą dyskutować o możliwościach 
i planach na wykorzystanie zakupionych terenów.

Aby rozwój gminy zmierzał w  dobrym kierunku niezbędna jest komunikacja z  Państwem. Jednak wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że epidemia dalej trwa i dopóki nie osiągniemy zbiorowej odporności, trudno będzie mówić 
o „normalności”. Mimo wszystko nie chcę tracić kontaktu z mieszkańcami, więc wychodząc naprzeciw obecnym 
okolicznościom, wprowadziłem nowe rozwiązanie, jakim jest odpowiadanie na Państwa pytania z wykorzystaniem 
mediów społecznościowych. Zachęcam wszystkich do nadsyłania swoich pytań czy zagadnień na adres e-mail: 
promocja@przytyk.pl, a ja w krótkich filmikach, publikowanych na Facebooku, postaram się na nie odpowiedzieć, 
dzięki czemu odpowiedź może trafić do szerszej grupy mieszkańców borykających się z danym problemem czy 
zainteresowanych danym zagadnieniem. 

Niezwykle istotną kwestią, o której także chciałbym wspomnieć jest dbanie o środowisko. Wszystkim nam razem 
i każdemu z osobna powinno zależeć, aby troszczyć się o naszą Ziemię, dlatego apeluję do Państwa nawet o małe 
kroki w tym kierunku. Pamiętajmy o prostych, ale jakże ważnych czynnościach, jakimi jest chociażby segregacja 
śmieci. Pozwala to w następnym etapie poddać je procesowi recyklingu, dzięki czemu możemy z  tych samych 
materiałów, uzyskać nowe produkty. Zachęcam do zgłębienia tematu i zapoznania się z artykułami na ten temat, 
znajdującymi się w bieżącym wydaniu informatora. 

Niestety nadal nie jestem w stanie określić czy w tym roku zorganizujemy nasze Ogólnopolskie Targi Papryki. 
Decyzja ta zależy od możliwości organizacji imprez masowych, które na tą chwile są zakazane. Nasze wydarzenie 
jest bardzo dużym przedsięwzięciem i przyciąga tysiące ludzi. Nie chciałbym decydować się na okrojoną formę tych 
wyjątkowych obchodów i decydować o uczestniczeniu w nim tylko garstki osób. Zapraszam do śledzenia informacji 
dotyczących m.in. naszych wydarzeń kulturalnych na portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej 
Gminy Przytyk.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk

Przed nami długo wyczekiwane przez wszystkich wakacje. Dzieciom i mło-
dzieży z terenu gminy Przytyk życzymy, aby czas ten był wypełniony niezapo-
mnianymi chwilami i przygodami. Wykorzystajcie te miesiące na wypoczynek, 
ale też rozwijajcie swoje zainteresowania. Pamiętajcie także o swoim bezpie-
czeństwie, byście wszyscy mogli się spotkać po wakacjach zdrowi, szczęśliwi, 

wypoczęci i pełni zapału do nauki.

Redakcja Informatora Samorządowego
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Pod koniec maja przygotowywano otwory 
okienne do montażu witraży. 

Mały cZłowiek - wielkie serce. prZedsZkolaki Z publicZnej 
sZkoły podstawowej we wrZesZcZowie wspierają XXi edycję 
„Góry GrosZa”

parafia Z terenu GMiny prZytyk Z dofinansowanieM na Zabytki

 Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
rozstrzygnął nabór 
wniosków o udzielenie 
dotacji w  2021 r. na 
prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy 
zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na obszarze woje-
wództwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu 
dotacji 134 podmiotom w łącznej kwocie 10 750 000 
zł.
 O  wspominane dofinansowanie starała się także 
parafia z  terenu gminy Przytyk. Kwotę 70 000,00 zł 
otrzymała  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Waw-
rzyńca we Wrzosie. W ramach planowanej rewitalizacji 
zlecona zostanie konserwacja elewacji kościoła. Zgod-
nie ze złożonym wnioskiem zakres prac obejmuje: 
wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zacho-

 Co roku, na 
przełomie paździer-
nika i  listopada, 
w  szkołach i  przed-
szkolach rusza wielka 
zbiórka monet, pod 
nazwą Góra Grosza. 
Jest to ogólnopolska 
akcja charytatywna 

organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom, której ce-
lem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją 
rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 
W Polsce wiele dzieci znajduje się w takiej sytuacji, dla-
tego też każdy rodzaj pomocy jest dla nich ważny. Po-
średnim, ale najważniejszym celem zbiórki, jest uświado-
mienie i pokazanie najmłodszym, że nawet drobne grosze 
zebrane przez miliony dzieci, mogą stanowić wielką war-
tość i stać się wielką ogólnopolską „Górą Grosza”.  
 Dzieci z  grup Żabki i  Smerfy z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej we Wrzeszczowie również dołączyły do tej 
szlachetnej akcji. Przedszkolaki z obu grup gromadziły 

monety w kolorowych, ozdobionych przez siebie słoicz-
kach, do których z ogromnym zaangażowaniem dosy-
pywały grosiki, mając świadomość jak wielką wartość 
stanowi ten drobny gest. Dla dzieci w wieku przedszkol-
nym najważniejsza jest rodzina i dom, które zapewniają 
miłość i  poczucie bezpieczeństwa. Przedszkolaki bio-
rąc udział w akcji zbierania monet dla dzieci, które są 
w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami, wykazały 
się ogromną empatią i  usypały własną, dość pokaźną 
„Górę Grosza”, w której każdy najdrobniejszy grosik ma 
wartość i moc. Zebrane monety będą wsparciem mate-
rialnym dla wielu rodzin, umożliwią rozwijanie talentu, 
bądź też będą stanowić dofinansowanie młodzieży na 
progu samodzielności. Włączając się w tego typu akcje, 
zmieniamy losy wielu ludzi, robiąc tak naprawdę nie-
wiele. Pomagajmy i  pamiętajmy: „Jeden grosz znaczy 
niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.
 W tym roku przedszkolaki z grup Publicznej Szkoły 
Podstawowej we Wrzeszczowie w  ramach akcji „Góra 
Grosza” zebrały łącznie kwotę 567,77 zł.

PSP we Wrzeszczowie R. M. 

wania ceglanego lica i kamieniarki przed konserwacją, 
usunięcie zanieczyszczeń z muru budynku oraz napra-
wa i  rekonstrukcja uszkodzonych cegieł. Dodatkowo 
w ramach konserwacji uzupełnione zostaną półokrągłe 
rynny wiszące na kościele. Parafia otrzymała także do-
tację w wysokości 20 000 zł na renowację kamiennej 
chrzcielnicy z XV wieku. 
 Jak nam przekazał proboszcz parafii Wrzos ks. 
Wojciech Dobczyński – „Tegoroczny remont kościoła 
to pierwszy etap zaplanowanych prac w parafii. W pla-
nach jest jeszcze nowe ogrzewanie, odnowienie posadzki 
i malowanie świątyni. Obecnie trwa gruntowny remont 
organów i malowanie chóru. Dzięki otrzymanym w ze-
szłym roku dotacją od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i  Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparciu 
parafian udało się naprawić okna i  przygotować je do 
montażu witraży. Od roku działa także instalacja foto-
woltaiczna, która pozwala zaoszczędzić wydatki zwią-
zane z energią elektryczną.” 

UG w Przytyku A. K.

Przedszkolaki w PSP we Wrzeszczowie 
Góra Grosza.
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noc świętojańska 
w obrZędach ludowych

 Niezwykła pełna dziwów i cudowności obchodzona 
podczas najkrótszej w roku nocy z 23 na 24 czerwca. 
Zwana bardzo często sobótką – w niektórych rejonach 
Polski kupałą lub kupalnocką – jak wyjaśnia Z. Gloger 
polski historyk – nie  sięga czasów pogańskich, bo bie-
rze początek od dnia soboty, której wieczór, jako po-
przedzający święto, służył powszechnie ludowi do jego 
zabaw, a przede wszystkim do nocnej zabawy z ogniem. 
Kupalnocka oznacza znowu noc Kupały, czyli św. Jana 
Chrzciciela, albo noc kąpieli. 
 Z dawnych zwyczajów pozostało do dzisiaj palenie 
ognisk. Zbierało się w  tym celu z  całej wsi drewno, 
ustawiało w stos w wybranym miejscu i czekało nocy. 
Obyczaj zakazywał palenia drewna starego, czyli zebra-
nego z ziemi, jedynie można było użyć świeżo ściętych 
gałęzi z drzew rosnących w lesie. Dziewczęta przygoto-
wywały wieńce, zapalały umocowane do nich świecz-
ki i puszczały je na wodę, zaś chłopcy pilnie je obser-
wowali. Dziewczyna, na której wianku świeca paliła 
się najdłużej, miała wyjść za mąż najszybciej. Gdyby 
jednak chłopiec, korzystając z jej nieuwagi, wyciągnął 
wianek z wody, wówczas jego właścicielka pozostawała 
panną. Każda z  nich zatem pilnowała bacznie  swo-
jego wianka. Zdarzało się, iż puszczały jednocześnie 
dwa wianki, a  wtedy jeden z  nich oznaczał chłopca, 
o którym myślała. Jeżeli płynęły razem – zapowiadało 
to wspólne, długie życie, jeżeli zaś rozłączyły się – roz-
łąkę z chłopcem lub, gdy wianek zatonął śmierć jednej 

z osób. Liczono przy okazji,  ile razy wianek dotknął 
brzegu rzeki – za tyle lat panna powinna wyjść za mąż. 
Zabawie tej towarzyszyły zawsze liczne pieśni miłosne 
i weselne. Wierzono też, że skakanie przez ogień spo-
woduje, iż do następnego Jana nogi nie będą bolały 
i ustąpią bóle krzyża. Skakano pojedynczo lub z obu 
stron jednocześnie, co nie zawsze się udawało, dziew-
częta bowiem dbały o  to, aby płomień był wysoki 
i mocno dymił. W  tym celu sypały cukier do ognia, 
ciągle rozszerzając jego rozmiary. Zebrany z  ogniska 
popiół rozsiewano później na polach i  w  zagrodzie, 
miało to bowiem zapewnić bogate plony i bezpieczeń-
stwo  całego gospodarstwa. Stary zwyczaj nakazywał 
w  tę noc przystrajać słomiane strzechy i  płoty liśćmi 
łopianu, piołunu i mięty.
 Ważną rolę, ze względu na swe oczyszczające właści-
wości, odgrywała w  tę noc symbolika wody, z  której 
pozostał przesąd dotyczący kąpieli. Zabraniał on kąpać 
się do czasu, aż św. Jan Chrzciciel poświęci wodę, tj. 
najwcześniej w  noc sobótkową. Woda niepoświęco-
na jest niebezpieczna i  ten kto, odważy się wcześniej 
w niej kąpać, narażony będzie na wiry i  skurcze. Po-
święconą w tym dniu wodą skrapiano także pola, aby 
ziarno dobrze rosło i dało dobre plony. 
 W  sobótkowe obrzędy została również wpleciona 
baśń o paproci, która jakoby jeden jedyny raz zakwita 
w tę noc. Ten kto ów kwiat odnajdzie w lesie, posiądzie 
tajemną wiedzę o ukrytych pod ziemią skarbach. Kwiat 
ten – jak głosi wersja krążąca po ziemi radomskiej – 
znalazł już wcześnie sprytny Cygan i też strzeże go za-
zdrośnie, okrywając jego czarodziejski blask własnym 
płaszczem. Stąd tak trudno go teraz odnaleźć.
 Dzisiaj, chociaż płoną jeszcze ogniska i płyną pusz-
czane z wodą wianki, coraz mniej osób pamięta o daw-
nych sobótkowych zwyczajach. A przecież nie kto inny 
jak rodak z tej ziemi, Jan Kochanowski pisał:

„Tak to matki nam podały
Same znowu z drugich miały,

Że na dzień świętego Jana
Zawżdy sobótka palana”

 Tekst oparty na książkach autorstwa Zenona Gierały  
(pisarza, publicysty, gawędziarza, regionalisty): „Cztery 
pory roku w  obrzędach i  podaniach ludowych” oraz 
„Od kusaków do Szczodraków”. Po te i inne ciekawe 
pozycje zapraszamy do Działu Bibliotecznego CKiB 
w Przytyku. 

CKiB w Przytyku  W. G.
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Majowe eGZaMiny 
ósMoklasistów

stowarZysZenie „prZystań nad radoMką” ZaprasZa do współpracy

 Od języka polskiego rozpoczęli egzamin ósmoklasiści. 
W gminie Przytyk do sprawdzianu kończącego naukę 
w szkole podstawowej przystąpiło w sumie 73 uczniów. 
Znajomość lektur szkolnych, gramatyki języka ojczy-
stego - to i wiele innych rzeczy przydało się we wtorek 
uczniom ósmych klas szkół podstawowych, którzy za-
siedli do egzaminu z języka polskiego. Uczniowie przed 
wejściem zgadywali, jakie mogą pojawić się lektury na 
egzaminie.
- Pytania o „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza były na 
niedawnym, próbnym egzaminie, więc pewnie tym razem 
nie będzie tej lektury – zgadywali uczniowie.
 Egzamin ósmoklasisty 2021 różni się od tych z lat 
ubiegłych. Nie tylko chodzi o obostrzenia sanitarne, 
ale okrojono również materiał, który będzie wymaga-
ny od uczniów.
 Materiały egzaminacyjne obejmowały zarówno ar-
kusze w wersji standardowej, jak i  te dostosowane do 
potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. 
- W naszej szkole egzamin zdaje jedna klasa ósma. Wszyscy 
piszą język polski i matematykę w sali sportowej. Z kolei 

 W  kwietniu do życia powołane zostało nowe stowa-
rzyszenie, działające przy Centrum Kultury i  Biblioteki 
w Przytyku. „Przystań nad Radomką”, bo to tak się nazywa 
to stowarzyszenie, zajmuje się  działalnością na rzecz akty-
wizacji i integracji społeczności lokalnej poprzez działania 
z zakresu szeroko rozumianej kultury, sztuki oraz sportu. 
 Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Przytyk i chcesz ak-
tywnie włączyć się w życie naszej społeczności lokalnej 
– serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi! 
Wszelkich informacji związanych z działalnością stowa-
rzyszenia możecie zaczerpnąć w Centrum Kultury i Bi-
blioteki w Przytyku.

Egzaminy kończące edukację w szkołach podstawowych odbyły się w dniach 
25-27 maja.

O wynikach egzaminów uczniowie dowiedzą się 8 lipca.  

język angielski w  czwartek uczniowie zdawali w  dwóch 
salach - mówi Jolanta Kowalik, dyrektorka Publicznej 
Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego we Wrzosie.
 W ostatnich dniach uczniowie mogli już wrócić do 
nauki stacjonarnej. Nauczyciele prowadzili też zajęcia 
dodatkowe- konsultacje przed egzaminem. Ósmoklasi-
ści spotykali się ze swoimi nauczycielami, a to na pew-
no pomogło lepiej przygotować się do sprawdzianu. 
Pomocne były także arkusze z  pytaniami z  ubiegłych 
lat, także te starsze, jeszcze z egzaminów gimnazjalnych. 
Jak dodawali uczniowie, w ostatnich dniach przed eg-
zaminami mogło brakować już motywacji do nauki. 
Wszystko dlatego, że młodzież uczyła się sama w domu, 
a nauka zdalna nie sprzyjała motywacji.
 W środę 26 maja był kolejny dzień zmagań egzami-
nacyjnych, tym razem z  matematyką. Dzień później 
uczniowie zdawali język angielski. Do egzaminu ósmo-
klasisty powinien podejść każdy uczeń kończący ósmą 
klasę szkoły podstawowej. Test ma za zadanie spraw-
dzić stopień opanowania wiadomości i  umiejętności 
objętych programem oraz będzie decydował o wyborze 
szkoły średniej. O wynikach egzaminu poinformujemy 
w kolejnym numerze naszego informatora.

UG w Przytyku R. F.

StowarzySzenie jeSt dobrowolnym, 
Samorządnym, trwałym zrzeSzeniem  

o celach niezarobkowych. Samodzielnie 
określa Swoje cele, programy, działania 
i Struktury organizacyjne oraz uchwala 

akty wewnętrzne dotyczące jego 
działalności. StowarzySzenie opiera 

działalność na pracy Społecznej  
Swoich członków.
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550 tysięcy dla osp suków

 Strażacy – ochotnicy z Sukowa już niedługo wzbogacą 
się o nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd zastąpi 
wysłużony już samochód marki STAR z roku 1981 i będzie 
służył jednostce OSP, podnosząc jej zdolność operacyjną.  
Dzięki niemu druhowie będą mogli jeszcze skuteczniej 
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.
 12 maja 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas 
której wręczono promesy na zakup nowych samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z terenu województwa mazowieckie-
go. W  gronie Ochotniczych Straży, które otrzymały 
dofinansowanie znalazła się jednostka z  terenu gminy 
Przytyk - OSP Suków.
 W spotkaniu udział wzięli: Maciej Wąsik – wicemi-
nister spraw wewnętrznych i  administracji, Radosław 
Fogiel – poseł na Sejm RP, nadbryg. Andrzej Bart-
kowiak – komendant główny PSP, nadbryg. Jarosław 
Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku panu Maciejowi Wąsikowi wiceministro-
wi spraw wewnętrznych i administracji (fot. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie).

Środki z zaplanowanego dofinansowania pochodzą z  WFOŚiGW: 100 000 zł oraz z dotacji budżetowej MSWIA: 450 000 zł.

Promesę na zakup samochodu dla jednostki OSP Suków odebrał Sylwester Podymniak 
– Naczelnik wspomnianej jednostki (fot. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie).

PSP, Michał Pruszyński - Szef Gabinetu Politycznego 
MSWiA oraz Druhowie ochotniczych straży pożarnych 
woj. Mazowieckiego.
 Zapewnione 550 tysięcy złotych to pierwszy krok 
w dążeniach o nowy sprzęt. W najbliższym czasie Gmi-
na Przytyk będzie starała się o kolejne dofinansowania 
tego przedsięwzięcia ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego.

UG w Przytyku A. K.

gmina przytyk z SukceSywnie 
Stara Się o dopoSażanie rodzimych 

jednoStek ochotniczych Straży 
pożarnych. w roku 2019 o nowy 

Samochód ratowniczo-gaśniczy 
wzbogaciła Się jednoStka z 

przytyka, rok wcześniej Samochód 
bojowy wymieni ochotnicy  

z domaniowa. 



G m i n a  P r z y t y k  –  I n f o r m a t o r  S a m o r z ą d o w y8

Obecny stan drogi.  Droga posiada już podbudowę do dalszej modernizacji jezdni.

inwestycje droGowe  
w krZysZkowicach

ośrodek środowiskowej opieki psycholoGicZnej 
i psychoterapeutycZnej dla dZieci i MłodZieży

 W tegorocznym budżecie zaplanowano budowę czte-
rech dróg na terenie gminy Przytyk. Obecnie trwającą po-
stępowania mające na celu wyłonienie wykonawców. 
 W poniedziałek 24 maja miało miejsce otwarcie ofert na 
drogę  nr 350925W  relacji Krzyszkowice – Gaczkowice. 
Projekt przebudowy drogi gminnej obejmuje 1540 me-

szanowni Mieszkańcy Gminy przytyk,
  24 maja 2021 roku w wyniku awarii zasuw wodociągowych na magistralnych sieciach wodociągowych w przytyku 
nastąpiła dwudniowa przerwa w dostawie wody dla miejscowości: przytyk, oblas, stefanów, krzyszkowice i Młódnice.
 w imieniu ZkG przytyk sp. z o.o. pragnę państwa przeprosić za zaistniałą sytuację oraz za problemy i utrudnienia, 
spowodowane przerwą w dostawie wody.
 pragnę zapewnić, że modernizujemy sieć wodociągową w Gminie przytyk tak, by do minimum ograniczyć wystę-
powanie awarii, a tym samym przerwy w dostawie wody.
 jednocześnie zapewniam, że - w przypadku kolejnej awarii - wykorzystamy wszystkie możliwości, by informacja 
o przerwie w dostawie wody dotarła jak najszybciej, do jak największej liczby mieszkańców Gminy przytyk.

Z poważaniem
Dariusz Gwiaździński

Prezes ZGK w Przytyku

 Ośrodek Zdrowia 
w  Przytyku przy współpra-
cy z  Ośrodkiem Zdrowia 
w  Tarczynie realizuje w  ra-
mach Narodowego Fun-
duszu Zdrowia ośrodek  
środowiskowej opieki psy-
chologicznej  i  psychotera-

trów. Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się na skrzyżo-
waniu z drogą powiatową nr 3502W. Projektowana prze-
budowa drogi posiada obecnie podbudowę tłuczniową, 
która w najbliższym czasie otrzyma nawierzchnie asfaltową.  
Powierzchnia całkowita przedmiotowej inwestycji wynosi 
9 300 m2, w tym jezdnia 6 300 m2 oraz pobocza 3 000 
m2. Na zadanie wpłynęło 5 ofert. W tej chwili pracownicy 
Urzędu badają je pod względem prawidłowości.

UG w Przytyku K. W.

peutycznej dla dzieci i młodzieży.
 W  ramach programu udzielane będą porady/kon-
sultacje przez specjalistów psychiatrii dla dzieci i mło-
dzieży. Aby uzyskać więcej informacji i  umówić po-
radę/konsultację proszę dzwonić: 511-493-083 (w dni 
robocze od 08.00-17.00) 
 Zachęcamy do skorzystania z  nowych działań 
Ośrodka Zdrowia w Przytyku.

SPZOZ w Przytyku O.F.D.
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GMina prZytyk kupiła dZiałki 
od saMorZądu MaZowsZa

 Majowe święto bibliotek

 Gmina Przytyk została pełnoprawnym właścicielem 
części działek i budynków położonych w najbliższym 
sąsiedztwie zbiornika wodnego w Domaniowie. Tere-
ny te należały wcześniej do samorządu Mazowsza. Na-
byta nieruchomość to 4,6697 ha gruntów oraz budyn-
ki o łącznej powierzchni użytkowej ponad 650 m2. 
- Cieszę się, że dzięki wsparciu samorządu Mazowsza 
te tereny trafiają teraz do naszej gminy. Radni gminy 
wcześniej wyrazili gotowość zakupu tych terenów. – 
wspominał podczas konferencji Dariusz Wołczyński 
Wójt Gminy Przytyk.
 W środę 26 maja w Urzędzie Gminy w Przytyku od-
było się oficjalne podpisanie aktu notarialnego w spra-
wie zbycia działek należących do samorządu Mazowsza. 
W  spotkaniu uczestniczył Adam Struzik Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski Wi-
cemarszałek Województwa Mazowieckiego, Dariusz 

 Dla uczczenia majowych świąt związanych z  książką 
zorganizowaliśmy w Tygodniu Bibliotek  akcję promującą 
czytelnictwo - „Codzienne czytanie na drugie śniadanie” 
W klasach I- III uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
słuchali czytania nauczyciela i ogłoszony został kon-
kurs plastyczny z nagrodami książkowymi na najcie-
kawszą ilustrację do książki. Zainteresowanie książką 
i biblioteką znacznie wzrosło, tym bardziej że codzien-
nemu czytaniu towarzyszył tydzień „Słodkiej bibliote-
ki”. Każdy czytelnik, wypożyczając książkę częstował 
się cukierkiem. Były okazje do rozmów o  książkach, 
o wartościach płynących z czytania. Niektórzy ucznio-

Podpisanie aktu notarialnego odbyło się w nowo wyremontowanej i oddanej do 
użytku sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

 Podpisanie aktu notarialnego.

Od lewej Katarzyna Pardo- notariusz, Adam Struzik- Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Rafał Rajkowski- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, 
Dariusz Wołczyński- Wójt Gminy Przytyk.

Zakupiony budynek administracyjny znajduje się w miejscowości Wólka Doma-
niowska.

Wołczyński Wójt Gminy Przytyk, Katarzyna Wieczorek 
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktu-
ry w Urzędzie Marszałkowskim, Anna Rogulska Skarb-
nik Gminy Przytyk, Maria Muskała Sekretarz Gminy 
Przytyk, Krzysztof Wlazło Przewodniczący Rady Gminy 
oraz Karolina Suwalska Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Przytyku.
 Zakupione budynki są obecnie wynajmowane, a  co-
miesięczny wynoszący kilkanaście tysięcy dochód z  tej 
transakcji zasila budżet Gminy Przytyk. Na ten moment 
niesprecyzowane zostały ostateczne plany dotyczące 
przedmiotowego terenu. Podczas spotkania wspominano 
o bazie dydaktyczno-szkoleniowej, miejscu dla jednostek 
Policji, Straży Pożarnej oraz turystyce. Na najbliższej sesji 
radni gminy będą dyskutować o możliwościach i planach 
na wykorzystanie zakupionych terenów.

UG w Przytyku A. K.

wie przychodzili codziennie i  mam nadzieję, że ten 
nawyk odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek 
zostanie na dłużej. Czytać powinny nie tylko dzieci, 
ale to właśnie w pierwszych latach życia najlepiej jest 
wyrabiać w sobie nawyki, w tym nawyk czytania. 
 Chwila z książką to nie tylko przyjemność, lecz tak-
że, a może nawet przede wszystkim, korzyść dla nasze-
go zdrowia i sposób na zdobywanie obycia w świecie. 
Ludzie oczytani mają dużo większe szanse na zrobienie 
kariery niż osoby stroniące od lektury. 
Warto o tym pamiętać.

PSP we Wrzeszczowie B. M.
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dZień bibliotekarZa

cZas na ulicę jana kochanowskieGo

„cZyste powietrZe” 
w GMinie prZytyk

 Dnia 12.05.2021 r. mieliśmy okazję gościć w naszym 
przedszkolu Panią dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki 
w Przytyku Panią Ilonę Drabik oraz kierownika biblioteki 
Pana Mirosława Krzyszewkiego. Spotkanie zostało zorga-
nizowane przez Panią Kingę Janowską w związku z ob-
chodzonym w naszej placówce ,,Dniem Bibliotekarza”.
 Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem bi-
bliotekarza, rozbudzanie zainteresowań książkami, przed-

stawienie i  przybliżenie dzieciom procesu powstawania 
książki poprzez zaprezentowaną przez Panią Ilonę Dra-
bik prezentacji multimedialnej pt. ,, Jak powstaje książ-
ka” oraz czytanie przez Pana Mirosława Krzyszewskiego 
opowiadania pt. ,,Kruk i  wilk”. Po przeczytaniu Pan 
Mirosław zadał  dzieciom kilka pytań dotyczących prze-
czytanej treści literackiej, na które dzieci wypowiadały się 
swobodnie i udzielały chętnie odpowiedzi. Na spotkaniu 
nie zabrakło też zabaw i konkursów dla przedszkolaków 
zorganizowanych przez Panią Kingę Janowską takich jak 
np. ,,Tajemnicza książka”- zadaniem dzieci było położenie 
wybranej książki na głowie, staranie  się, żeby nam nie 
spadła, spacerując z książką, obracając się, kucając, cho-
dzić bokiem, czy też zatańczyć. Na koniec spotkania każ-
da z siedmiu grup dostała puzzle przedstawiające ulubione 
bajki dla dzieci, zadaniem każdej z nich było ułożenie ich 
w jak najkrótszym czasie. Podczas spotkania panowała 
bardzo miła, życzliwa i wesoła atmosfera, dzieci chętnie 
uczestniczyły w konkursach, udzielały odpowiedzi na 
zadawane pytania, zagadki zadawane przez Pana Miro-
sława i Panią Kingę.

PP w Przytyku K. J. 

 Trwa postępowanie przetargowe związane z budową ko-
lejnej drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Przytyk.  
Już w tym roku ulica Jana Kochanowskiego otrzyma nową 
nawierzchnię wykonaną z  kostki betonowej. Długość ulicy 
to prawie 300 metrów, a wspominany odcinek pełni funkcję 
drogi dojazdowej do posesji. W układzie komunikacyjnym 
miejscowości Przytyk łączy się ona z  istniejącymi drogami 
o nawierzchni ulepszonej. Na tą chwilę nie znamy jeszcze wy-
konawcy, który będzie się zajmował wspomnianą inwestycją. 

UG w Przytyku K. W.

 Od 1 czerwca w Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt kon-
sultacyjny programu Czyste Powietrze. Utworzenie punktu 
jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, a Gminą Przytyk. Pracownik Punktu pomaga 
w wypełnieniu wniosków i przyjmuje je do dalszej oceny me-
rytorycznej. 
 Mamy nadzieję, że działanie to przyczyni się do zwiększenia 
ilości osób korzystających z dofinansowania i w efekcie popra-
wi jakość powietrza w naszej gminie.  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z konsultacji. 

UG w Przytyku K. S. 

Bohaterowie bajek „Kruk i lis” i „Konik polny i mrówka” towarzyszyły dzieciom 
podczas spotkania. 

Obecny stan ulicy Kochanowskiego.

 Justyna Golus - pracownik prowadzący punkt konsultacyjny znajdujący 
się w pok. 35 na I piętrze Urzędu Gminy w Przytyku.
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ucZniowie publicZnej sZkoły podstawowej iM. prZyjaciół dZieci 
finalistaMi konkursu „jan paweł ii i jeGo orędZie do Młodych”

 Po raz kolejny uczniowie PSP  im. Przyjaciół Dzieci 
w Przytyku wzięli udział w konkursie tematycznym or-
ganizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II  i Ma-
zowieckie Kuratorium Oświaty dla uczniów klas IV-VIII 
szkół podstawowych województwa mazowieckiego. 
Pandemia nie przeszkodziła uczestnikom solidnie przy-
gotować się do dwuetapowego konkursu, którego zasady 
oceniania uległy w  tym roku istotnej zmianie, tzn. zna-
cząco podniesiono progi wymagań. Tytuł finalisty mógł 
otrzymać uczeń, który na etapie wojewódzkim uzyskał 
min. 70% punktów możliwych do zdobycia, natomiast 
tytuł laureata -  min. 90% punktów możliwych do zdoby-
cia. Uczniowie, przygotowując się do konkursu, poznawali 
papieskie orędzia na Światowe Dni Młodzieży w związku 
z przypadającą w tym roku 30. rocznicą ŚDM zorganizo-
wanych w 1991 roku w Częstochowie.
 W  pierwszym szkolnym etapie konkursu wzięło 
udział dziesięcioro uczniów. Do etapu wojewódzkie-
go zakwalifikowało się osiem osób, których zadaniem 

Finaliści konkursu. Wizyta u św. Andrzeja Boboli 
przed etapem wojewódzkim.

Warszawa - etap wojewódzki.Etap szkolny konkursu.

było rozwiązanie testu sprawdzającego m.in. znajomość 
życiorysu Jana Pawła II oraz jego nauczania płynącego 
przede wszystkim z  przemówień skierowanych do mło-
dych ludzi w związku ze Światowymi Dniami Młodzie-
ży, których organizację zainicjował  właśnie nasz Papież. 
Uczestnicy konkursu musieli również napisać dłuższą 
wypowiedź, do wyboru, w  formie listu, wywiadu lub 
opowiadania. Finalistami konkursu zostali: Antonina 
Kuc, Marlena Januszek, Maria Warulik i Michał Czaj-
ka. Do konkursu, drugi rok z  rzędu, uczniowie przy-
gotowali się pod czujnym okiem s. Zofii Gędźby, która 
wykorzystując wszelkie możliwe metody, 
tak tradycyjne, jak również zdalne, zainteresowała 
uczniów nauczaniem Jana Pawła II. A od strony polo-
nistycznej przygotowywali się pod skrzydłami cichego 
anioła p. Moniki Rdzanek.
 Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy suk-
cesów, zdobytej wiedzy oraz determinacji. To Wasz suk-
ces, z którego wszyscy bardzo się cieszymy.

PSP w Przytyku Z. G.

wybory uZupełniające w studZienicach

 W związku z  rezygnacją z pełnionej funkcji sołtysa 
sołectwa Studzienice, w dniu 7 czerwca odbyło się ze-
branie wiejskie w celu wyboru nowego przedstawiciela 
miejscowości. Tuż po godzinie 15:00 mieszkańcy w wy-
borach tajnych zadecydowali, że ich reprezentantem bę-
dzie Ewelina Stawczyk. Nowej Pani Sołtys gratulujemy.

Pracownik UG A. K.

Wybory sołeckie odbyły się w świetlicy wiejskiej w Studzienicach.

Serdeczne podziękowania za pracę na  rzecz 
Społeczności lokalnej należą Się panu 

tomaSzowi SobStylowi – dotychczaSowemu 
SołtySowi wSi Studzienice. dziękujemy za pana 

wkład i zaangażowanie na rzecz Sołectwa. 
życzymy Szybkiego powrotu do zdrowia.
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GMina prZytyk Z ponad 2-MilionowyM wsparcieM na 
roZbudowę prZychodni

 Ośrodek Zdrowia w  Przytyku będzie gruntownie 
zmodernizowany. Inwestycja jest możliwa, ponieważ 
gmina otrzymała pomoc finansową z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.
 W wyniku ostatniego naboru gmina Przytyk otrzy-
mała wsparcie finansowe w  wysokości 2 181 262,98 
złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realiza-
cję zadania inwestycyjnego - przebudowę budynku Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
przy ulicy Kościelnej w Podgajku. 
 Plan inwestycji obejmuje rozbudowę i  przebudowę 
budynku Ośrodka Zdrowia o dodatkowe 374 metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowej. Znajdą się tam 
gabinety lekarskie i rehabilitacyjne. W istniejącym bu-
dynku nastąpi zmiana układu funkcjonalnego, wyko-
nanie nowych otworów okiennych, montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych. 
Nowe gabinety będą przystosowane do przyjęcia osób 
ze szczególnymi potrzebami. 

Z kart historii…
spZoZ w  przytyku to placówka ochrony zdrowia funkcjonująca pod obecną nazwą od 1 kwiet-
nia 2000 r. placówka od 1965 roku funkcjonowała pod nazwą Gminny ośrodek Zdrowia w  przy-
tyku, który początkowo mieścił się w  prywatnym domu. w  1965 r. wybudowano nowy budynek, 
w  którym do chwili obecnej znajduje się wyżej wymieniony zakład. od stycznia 1948 r. w  przyty-
ku istniał punkt położniczy kierowany przez położną walerię antoszewską. w  kolejnych miesiącach 
punkt położniczy uzyskał statut punktu opieki nad matką i  dzieckiem. przed wybudowaniem bu-
dynku ośrodka zdrowia pacjentów przyjmowano w  tym samym budynku, w  którym miał siedzi-
bę punkt położniczy (u  państwa lachowskich – obecna ulica kościelna). kierownik ośrodka Zdro-
wia ryszard król, prowadził aktywną działalność organizując tzw. „szkoły matek” dla kobiet w ciąży.  
to z jego inicjatywy powstała poradnia dla dzieci przy ośrodku zdrowia. pod koniec 1959 r. w ośrodku 
zainstalowano aparat do fizykoterapii. ryszard król organizował także dla mieszkańców kursy w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. przy ośrodku istniało też laboratorium analityczne. w 1973 roku wyremon-
towano pomieszczenie przychodni na tzw. pawilon dziecięcy.

- „Bardzo się cieszymy, że nasz wniosek uzyskał wspar-
cie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki 
temu pacjenci będą mieli lepsze warunki w rozbudowa-
nym  ośrodku. Dodam, że w placówce są obecnie prowa-
dzone także szczepienia przeciwko Covid” - mówi Olga 
Frynas-Duda Dyrektor placówki.

UG w Przytyku A. K.

Ośrodek Zdrowia w Przytyku nie tylko przyjmuje pacjentów, ale personel obecnie 
prowadzi szczepienia przeciwko Covid.  

Obecny stan budynku SPZOZ-u w Przytyku.

kwota dofinanSowania Stanowi 
100 procent planowanych 

koSztów, także gmina nie muSi 
wnoSić  wkładu właSnego. 
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nie MiesZaMy wody Z własneGo ujęcia Z wodą Z sieci 
wodociąGowej

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.  
przypomina o  zakazie mieszania wody z  wodociągu 
z wodą z własnej studni głębinowej. Aby móc korzystać 
z obu tych źródeł w  jednym domu trzeba spełnić takie 
warunki, by woda z sieci nie uległa zanieczyszczeniu.  

 
Woda ze studni miewa różny skład i bywa zanieczysz-
czona różnymi związkami mniej lub bardziej szkodli-
wymi dla ludzi. Ponieważ pobierana jest na potrzeby 
danego gospodarstwa domowego, zakres jej kontroli 
i uzdatniania zależy od decyzji jego właścicieli. Nie ma 
więc pewności, że ta woda, która płynie ze studni do 
domowych kranów, jest zawsze dobrej jakości. 
 W  domach, których właściciele chcą korzystać 
i z wody wodociągowej i z wody ze studni trzeba tak 
wykonać instalację, by woda studzienna nie mogła się 
mieszać z wodociągową oraz by ta z instalacji domowej 
nie cofnęła się do sieci – mogłoby to bowiem spowo-

 Rozszerza się możliwość korzystania ze zbiornika wod-
nego znajdującego się w Jagodnym. Oprócz wędkowania 
od 20 maja można tam także pływać jednostkami napę-
dzanymi silnikami spalinowymi. Decyzja podjęta przez 
Radę Powiatu umożliwi mieszkańcom naszej gminy 

dować skażenie wody. Zgodnie z  przepisami instala-
cja w  domu musi być wykonana tak, by zachowana 
była tzw. pustka powietrzna uniemożliwiająca kontakt 
wody wodociągowej ze studzienną. 
Przykłady instalacji wody z dwóch źródeł:
instalacja dualna – sposób ten polega na tym, że do 
części urządzeń (np. umywalek, zlewozmywaka, na-
trysku czy wanny) doprowadza się osobnymi rurami 
wodę z wodociągu, a do innych urządzeń (np. misek 
ustępowych, pralki, kranu ogrodowego itp.) odrębny-
mi rurami – wodę ze studni. 
Zasilanie z zastosowaniem zbiornika –  W tym roz-
wiązaniu woda z obydwu źródeł jest doprowadzana do 
jednego wspólnego zbiornika i dopiero z niego pobiera-
na do instalacji. Aby układ spełniał swoje zadanie, wy-
loty rur – zarówno doprowadzającej wodę z wodociągu, 
jak i tej z wodą studzienną – muszą znajdować się powy-
żej najwyższego poziomu wody w zbiorniku. Między jej 
zwierciadłem, a wylotami rur musi być zachowana prze-
rwa powietrzna, która będzie zabezpieczeniem przed 
przedostaniem się wody ze zbiornika do wodociągu.
instalacja z  zaworem antyskażeniowym –  Jest to 
rozwiązanie nie do końca zgodne z przepisami (nie za-
pewnia stałej pustki powietrznej między wodą wodo-
ciągową i studzienną), ale dopuszczane przez większość 
zakładów wodociągowych i  kanalizacyjnych. Polega 
ono na tym, że jedna wspólna instalacja domowa zasi-
lana jest z dwóch źródeł - wodociągu i studni. W takim 
układzie na rurze doprowadzającej wodę z wodociągu 
do domu montuje się zawór antyskażeniowy, który 
będzie chronił wodę wodociągową przed kontaktem 
z  wodą studzienną. Zawór antyskażeniowy powinien 
być utrzymywany w sprawności przez właściciela insta-
lacji i okresowo wymieniany.

ZGK w Przytyku J. K.

woda wodociągowa jeSt 
oczySzczona, uzdatniona i muSi 

Spełniać wymagania Stawiane 
wodzie do picia. ponieważ 

korzySta z niej wielu ludzi, muSi 
być Stale kontrolowana  

i zabezpieczona przed Skażeniem.

będZie więcej Możliwości wypocZynku

swobodne korzystanie z tego urokliwego miejsca, ułatwi 
dalszy rozwój rekreacji i z pewnością zwiększy ilość osób 
wypoczywających w otoczeniu zbiornika. 

UG w Przytyku A. K.
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 Publiczne Przedszkole w Przytyku już po raz czwar-
ty zorganizowało Festiwal Piosenki Wiosennej. Celem 
festiwalu było propagowanie radości ze śpiewania, od-
krywanie talentów  i osobowości scenicznych, rozwija-
nie zdolności wokalnych. W tym roku ze względu na 
zaistniałą sytuację pandemiczną nagrania z występami 
dzieci dostarczano na nośnikach lub droga mailową. 
Zaprezentowało się 21 uczestników z  następujących 
placówek Samorządowe Przedszkole w  Wolanowie, 
Publiczne Przedszkole nr 1 w  Radomiu, Publiczne 
Przedszkole w Jedlni Letnisko, Publiczne Przedszkole 
nr 8 w Radomiu, Samorządowe Przedszkole im. Ga-
brieli Sporniak w Skaryszewie, Publiczne Przedszkole 
w Przytyku, Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, 
Przedszkole Samorządowe w Bielisze, PSP we Wrzesz-
czowie, PSP we Wrzosie.
 Nie zważając na kaprysy wiosennej pogody, a nawet 
na przekór im, wykonawcy zaprezentowali się w kolo-

 Co pięć lat w jednostkach OSP odbywają się zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze, mające na celu wybór nowych władz. 
W maju i czerwcu w ośmiu jednostkach zlokalizowanych na 
terenie gminy Przytyk przeprowadzono  spotkania, na których 
wybrano nowych przedstawicieli druhów. 
 Podczas tegorocznych spotkań poruszano kwestię budowy 
remizy OSP Goszczewice, zakupu nowego średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suków oraz uzupełnie-
nia braków sprzętowych w pozostałych jednostkach. 

ZOSP w Przytyku W. W.

iV festiwal piosenki wiosennej w publicZnyM prZedsZkolu 
w prZytyku

strażacy wybierają 
nowe ZarZądy

rowych, wesołych sceneriach z uśmiechem wyśpiewu-
jąc nadejście wiosny. Jury, w skład którego wchodzili: 
Aneta Szczepanik, Karolina Witkowska, Kamila Kilia-
nek i Anna Kowalczyk miało bardzo trudne zadanie, 
by wyłonić zwycięzcę. Ocenie podlegała interpretacja 
muzyczna, znajomość tekstu oraz ogólne wrażenie 
artystyczne. Po długich naradach Jury przyznało trzy 
pierwsze miejsca oraz pięć wyróżnień.
- I miejsce- Maria Skowron – PSP Wrzos
- II miejsce-Liliana Archabuz – Przedszkole 
 Samorządowe w Zakrzewie
- III Emilia Wróbel – Publiczne Przedszkole 
 nr 1 w Radomiu
wyróżnienia:
- Laura Rolczak – Wiejas – Publiczne Przedszkole 
 w Jedlni Letnisko
- Jagoda Nielipińska – Publiczne Przedszkole nr 1 
 w Radomiu
- Hanna Michalska – Przedszkole Samorządowe 
 w Zakrzewie
- Hanna Romanowska – Publiczne Przedszkole 
 w Przytyku
-  Zofia Patynowska – PSP we Wrzosie
 Laureaci otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, 
a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział. Zwycięzcom 
gratulujemy i zachęcamy do ponownego wzięcia udzia-
łu w przyszłym roku szkolnym, a nauczycielom i rodzi-
com dziękujemy za tak wspaniałe przygotowanie dzieci.

PP w Przytyku  A. K.

Na laureatów konkursu czekały wspaniałe nagrody.

Zebranie w jednostce OSP Domaniów.

Od lewej Michał Szymański- Skarbnik OSP Domaniów, Antoni Książek – były 
Prezes OSP Domaniów, Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk, Wojciech 
Wrzecion – Komendant Gminy ZOSPRP w Przytyku, Jan Szymański – obecny 
Prezes OSP Domaniów.
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 Były gratulacje złożone najlepszym druhom, życze-
nia i nabożeństwo - tak wyglądały obchody Dnia Stra-
żaka, jakie odbyły się niedawno we Wrzosie.
 Święty Florian, żołnierz i  męczennik, jest czczony 
w całej Polsce głównie jako patron strażaków. Święty 
ma chronić podczas klęsk, pożaru, powodzi i  sztor-
mów. Florian był rzymskim żołnierzem, chrześcijani-
nem, który odmówił przysięgi na rzymskich bogów, 
broniąc swojej wiary. Został stracony, bo nie wyrzekł 
się chrześcijaństwa.
- „Florian był odważnym człowiekiem, a  strażak także 
musi być odważny w swojej pracy i w codziennym życiu” 
– mówią sami druhowie.
 3 maja, w święto Najświętszej Marii Panny Królo-

 W  związku z  minionym okresem zimowym uwi-
docznił się ogrom śmieci wzdłuż dróg, chodników, po-
boczy na terenie naszej gminy. Praktycznie w każdym 
miejscu pozostawione są papierki, butelki plastikowe 
lub szklane, opakowania po słodyczach itp. Najpraw-
dopodobniej odpady te pochodzą między innymi 
z  przejeżdżających samochodów, wyrzucane są przez 
dzieci i młodzież oraz rowerzystów. 
Podobna sytuacja dotyczy terenów otwartych wzdłuż 
zbiorników wodnych Domaniów oraz Jagodno, które 
są bardzo zaśmiecane. Ludzie odwiedzający te miejsca 
często wybierając się na spacer bądź przejażdżkę rowe-
rową zabierają ze sobą drobne przekąski czy napoje, po 
których puste opakowania są wyrzucane.  
 Co roku Gmina organizuje akcję sprzątania terenu 
wzdłuż dróg gminnych – uwidacznia ona skalę problemu 
oraz daje krótkotrwały efekt, ponieważ na miejsce zebra-
nych odpadów wyrzucane są wciąż nowe. W tym roku 
podczas wiosennej akcji zebrano ponad 2 tony odpadów. 

UG w Przytyku A. K.

dZień strażaka we wrZosie

wsZystkie śMieci są nasZe! - dbajMy o cZystość!

wej  Polski i w przeddzień świętego Floriana, w koście-
le we Wrzosie strażacy dziękowali za opiekę i modlili się 
za wszystkich parafian. W kościele została odprawiona 
uroczysta suma w intencji wszystkich strażaków z para-
fii. Ksiądz proboszcz Wojciech Dobczyński udzielił im 
błogosławieństwa i zawierzył ich opiece Matki Bożej.  
Kapłan w  swoim kazaniu podkreślił ważną rolę jaką 
odgrywają strażacy w  społeczeństwie, niosąc pomoc 
ludziom w trakcie pożarów, powodzi, wypadków, zda-
rzeń losowych i innych zagrożeń. Ksiądz kanonik zło-
żył strażakom życzenia, a po zakończonej mszy świętej 
wszyscy w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej udali się 
pod maszt i obelisk, gdzie strażacy wciągnęli flagę na-
rodową na maszt. Następnie ksiądz proboszcz odmówił 
modlitwę za ojczyznę i odśpiewano hymn narodowy. 

UG w Przytyku A. K.

odpady leżące dookoła wyStawiają nam złe 
świadectwo. pilnujmy, więc Sami Siebie, ale też 

nie bójmy Się zwrócić uwagi SąSiadowi czy nawet 
obcej oSobie, gdy zobaczymy, że zaśmieca ona 
naSzą okolicę. Spróbujmy zmienić złe nawyki i 

przyzwyczajenia- to naSza gmina, nie pozwólmy 
zrobić śmietnika z miejSca, w którym żyjemy!

Przykład ilości zebranych śmieci w miejscowości Żerdź  nie napawa optymizmem. 

Druhowie zebrali się 3 maja w kościele parafialnym we Wrzosie, gdzie obchodzili Dzień Strażaka.
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 Prawidłowa segregacja śmieci w 2021 roku jest absolutną podstawą funkcjonowania każdego domu. Jeśli chcemy za-
dbać o naszą planetę powinniśmy ograniczyć ilości odpadów, które wytwarzamy każdego dnia. W tym artykule odpowie-
my na pytania jak segregować śmieci, co gdzie wyrzucać oraz podamy przydatne wskazówki jak z niektórymi odpadami 
powinniśmy postępować.  Poniżej przedstawiamy zasady segregacji śmieci, które powinniśmy stosować codziennie!

segregacja śmieci w 2021 roku
Od 1 stycznia 2021 roku każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów. Oznacza to, że osoby, które dotychczas deklarowały nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, są usta-
wowo zobowiązane do ich segregacji. 
Jak segregować śmieci w 2021 roku?
Na początku powinniśmy zacząć od przypomnienia pięciu podstawowych frakcji, na których powinno się opierać 
sortowanie śmieci.
segregacja śmieci – kolory worków:
•	 niebieski	na	papier,
•	 zielony	na	szkło,
•	 żółty	na	metale	i tworzywa	sztuczne,
•	 brązowy	na	bioodpady,
•	 czarny	na	odpady	zmieszane.
Niezwykle ważne jest, by do segregacji odpadów podchodzić z głową, ponieważ dało się zauważyć że podział śmieci 
sprawiał naszym mieszkańcom nieco trudności. Często nawet jeśli wydaje Ci się, że dana rzecz powinna wylądować 
w konkretnym koszu na śmieci, po weryfikacji okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Przykład? Czy wiesz, że do kubła 
na szkło nie powinieneś wyrzucać ceramiki? Muszą one trafić do odpadów zmieszanych. 
Zanim wyrzucisz…

seGreGacja na pięć

pojeMnik na papier
Tu trafia papier biurowy, kartony, torby, gazety, ma-
gazyny, opakowania papierowe. Nie wyrzucamy do 
niego jednak papieru zanieczyszczonego (np. tłusz-
czem), odpadów higienicznych, papieru lakierowa-
nego i foliowanego itp.

pojeMnik na sZkło
Możemy tu wrzucić szklane butelki i słoiki bez na-
krętek oraz opakowania szklane po kosmetykach. 
Jednak nie każdy rodzaj szkła nadaje się do segrega-
cji, np. ceramika – porcelana, talerze czy szkło żaro-
odporne powinny trafić do odpadów zmieszanych.

pojeMnik na Metale i tworZywa 
sZtucZne: 
Powinny trafić tu opakowania plastikowe oraz me-
talowe: puszki, kartony po mleku i sokach, folia 
aluminiowa. Natomiast nie wrzucamy zabawek, 
opakowań po farbach, lakierach, olejach, opako-
wań z gumy oraz sprzętu elektronicznego i części 
samochodowych (nawet wykonanych z plastiku).

pojeMnik na bioodpady: 
Nie wrzucamy tu popiołu, ziemi, kamieni, resz-
tek mięsnych, kości i odchodów zwierzęcych.  
Do tego pojemnika powinno trafić wszystko, co 
jest organiczne i podlega rozkładowi, a więc np.: 
trociny, skoszona trawa, kora drzew, gałęzie, li-
ście, odpady spożywcze i kuchenne.

prZykłady odpadów, które wy-
rZucaMy do cZarneGo kontenera 
na ZMiesZane odpady koMunalne:
- resztki żywności pochodzenia zwierzęcego 

(kości, mięso, wędliny, sery, ości ryb, itp.)
- resztki żywności wieloskładnikowej 
 (sałatki, zapiekanki, kanapki, itp.)
- artykuły higieniczne (zużyte pieluchy, 
 wkładki, chusteczki papierowe 
 i nawilżane, papierowe ręczniki)
- szkło żaroodporne i bańki szklane
- naczynia, kubki, doniczki ceramiczne
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 - wazony i flakony szklane i ceramiczne
- szklanki, kieliszki, spodeczki ( o  ile wykonane są ze 

szkła żaroodpornego)
- papier samoprzylepny, naklejki
- drewniane lub szklane deski do krojenia 
- golarki jednorazowe i wielorazowe
- zepsute / zbędne zabawki (żelowe, z elementami me-

talu, gumy, szkła, włosy, materiały, pluszaki) –  o ile 
nie zawierają elementów elektronicznych. Jeśli tak 
to jest to już elektroodpad który powinien trafić na 
PSZOK.

- zbędne kredki, ołówki, pisaki z gumowymi elementa-
mi, flamastry i mazaki, długopisy

- ścinki materiałów, pasmanteryjne
- gumowe/plastikowe rękawiczki jednorazowe
- zbędne instrumenty muzyczne (np. dziecięce) -  o ile 

nie zawierają elementów elektronicznych. Jeśli tak 
to jest to już elektroodpad który powinien trafić na 
PSZOK.

- wszystkie rodzaje plastelin, ciastolina, modelina, 
gniotki

- patyczki po lodach, szaszłykach, wykałaczki
- zabrudzone tacki aluminiowe i folia aluminiowa
- patyczki do uszu, waciki
- gąbki do makijażu
- odpady silikonowe (smoczki, podkładki, formy 
 do pieczenia i spożywcze, itp.)
- gumki recepturki, gumki do włosów
- szczotki do włosów z elementami metalu i drewna
- obrazy, ramki inne niż plastikowe
- zużyte bilety komunikacyjne z hologramami
- guma do żucia
- zużyte wkładki do butów
- chodniczki gumowe i materiałowe, 
- opaski i zawieszki odblaskowe miękkie
- etui na okulary i telefony
- paski od zegarków
- wycieraczki (gumowe, dywanikowe, kokosowe, inne)
- dywaniki gąbkowe i łazienkowe
- bombki.
 
Jak sprawnie i prawidłowo segregować odpady? Po za-
poznaniu się z  podstawowymi zasadami czynność tę 
warto zmienić w codzienny nawyk. Pierwszy krok to 
właściwa ocena danego odpadu – z jakiego materiału 
jest wykonany i  do jakiego pojemnika powinien być 
wrzucony. Pamiętajmy przy tym, że nie segreguje się 
opakowań z resztkami jedzenia czy kartonów z płyna-
mi w  środku. Powinny one być przed wyrzuceniem 

opróżnione, ponieważ zanieczyszczą inne surowce 
w pojemniku. Nie jest natomiast konieczne płukanie 
butelek czy zrywanie naklejek. Proste, prawda? Dobrą 
praktyką jest również odkręcanie nakrętek i zgniatanie 
plastikowych butelek, kartonów, puszek z aluminium, 
przez co oszczędzimy dużo miejsca w koszu. Niestety 
często zdarza się, że niektóre rodzaje odpadów wywo-
łują w nas konsternację lub po prostu błędnie wrzuca-
my je do nieodpowiednich pojemników.
 
 Jeśli zależy Ci na tym aby uniknąć pomyłek zwią-
zanych z  segregacją, najlepiej tabelkę z  dokładną roz-
piską odpadów do segregacji wydrukować ze strony 
internetowej przytyk@przytyk.pl lub pobrać z  sie-
dziby urzędu Gminy. Wtedy zawsze będzie pod ręką 
i  będziesz mógł szybko zweryfikować, czy dany śmieć 
ląduje tam, gdzie powinien. W chwili, gdy w rozpisce 
nie znajdziesz rozwiązania warto zadzwonić do Urzędu 
Gminy bądź firmy odbierającej odpady i upewnić się, 
gdzie wrzucić dany przedmiot. 

Segregacja odpadów to obowiązek nałożony 
na wSzyStkich uStawowo. na oSoby, które nie 
Segregują poprawnie śmieci i nie StoSują Się do 
przepiSów prawa, gmina ma obowiązek nałożyć 

dodatkowe opłaty wynoSzące dwukrotność 
Stawki za goSpodarowanie odpadów. 
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 Sortowanie śmieci to niby nic trudnego, a  często 
mamy z  tym problem. Dla ułatwienia przedstawimy 
kilka częstych, ale problematycznych w  segregacji 
przedmiotów codziennego użytku.
•	 Gdzie wyrzucać styropian? Czysty styropian opa-

kowaniowy (np. ze sprzętu AGD i RTV) powinien 
trafić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne, 
a  resztki styropianowe po remoncie powinny być 
odebrane przez firmę wywożącą odpady budowlane.

•	 Gdzie wyrzucać leki? Przeterminowane leki to od-
pady które powinny  trafić do specjalnych pojem-
ników, które można znaleźć w wybranych aptekach 
lub w PSZOKu.

•	 Gdzie wyrzucić odzież i buty? Ten rodzaj odpadu 
powinien trafić do PSZOKu. Jeśli buty nadają się do 
użytku, postaraj się im znaleźć innego właściciela.

•	 Gdzie wyrzucać butelki po oleju jadalnym? Szkla-
ne butelki do szkła, plastikowe do pojemnika na 
metale i tworzywa sztuczne.

•	 Gdzie wyrzucać opakowania po jajkach? Naj-

co GdZie wyrZucić?

popularniejsze, kartonowe opakowania po jajkach 
wrzuć do kubła na papier.

•	 Gdzie wyrzucać linoleum? – wszystkie odpady 
pochodzące z budowy, remontu powinny trafić do 
PSZOKu.

•	 Gdzie wyrzucać wąż ogrodowy? Wąż ogrodowy 
powinien być oddany do PSZOKu  o ile pochodzi 
z gospodarstwa domowego!

•	 Gdzie wyrzucić posłanie dla psa? – ten rodzaj od-
padu powinien trafić na PSZOK. Tam zostanie on 
odpowiednio zaklasyfikowany albo jako odpad wiel-
kogabarytowy albo tekstylny. 

•	 Gdzie wrzucić zabawki dziecięce? Takie odpady 
należy wrzucić do worka żółtego o  ile nie posiada 
elementów elektronicznych. Jeśli tak to jest to już 
elektroodpad który powinien trafić na PSZOK.

•	 Gdzie wrzucić znicze? – Odpad ten pocho-
dzi z  cmentarza więc tam też powinien trafić do 
pojemnika razem z  wkładami woskowymi oraz 
sztucznymi kwiatami. 

 jak segregować odpady w domu? przydatne wskazówki
Jak segregować śmieci w domu? Selekcja i utylizowanie 
śmieci powinny się opierać na kilku prostych zasadach:
•	 wyposaż	kuchnię	w praktyczne	kosze	do	segregacji,
•	 przed	wyrzuceniem	opróżnij opakowania z  resztek 

żywności (nie powinieneś ich myć),
•	 zawsze	odkręcaj metalowe i plastikowe nakrętki,
•	 zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartony – zaj-

mą mniej miejsca.
 Dlaczego warto prawidłowo sortować śmieci? Odpa-
dy prawidłowo segregowane umożliwiają wytworzenie 
surowców wtórnych, które mogą być ponownie wyko-

rzystywane. Segregacja odpadów daje również szansę 
na zmniejszenie ilości śmieci, które zanieczyszcza-
ją naszą planetę, a  tym samym zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. Pamiętajmy, że od 
naszej segregacji zależy to, ile drzew ocalimy (papier), 
ile energii zaoszczędzimy (szkło), ile ropy naftowej nie 
zużyjemy (tworzywa sztuczne) oraz ile wartościowego 
nawozu uzyskamy dla życia organicznego (biodpady), 
a  im mniej będzie w naszych koszach odpadów, tym 
mniejszy obszar składowisk i wynikających z nich za-
nieczyszczeń. Dbajmy o nasz wspólny dom i pamiętaj-
my, że planeta Ziemia jest tylko jedna.

odbiór odpadów pochodzących z działalności goSpodarczej powinien 

być uregulowany umową zawartą między firmą odbierającą odpady poSia-

dającą wpiS do rejeStru działalności regulowanej,a właścicielem firmy. 

odpady pochodzące z działalności rolniczej tj. folie z tuneli, Sznurki, 

wężyki do podlewania nie mogą być mieSzane z odpadami 

z goSpodarStw domowych. 
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 Dobra wiadomość dla mieszkańców miejscowo-
ści Wola Wrzeszczowska- już niedługo rozpoczną się 
prace przy przebudowie drogi wewnętrznej pełniącej 
funkcje dojazdu do miejscowości od drogi głównej, 
jaką jest droga wojewódzka. Gmina Przytyk otrzyma-

prZed naMi i etap prZebudowy droGi w Miejscowości wola 
wrZesZcZowska

finaliści konkursu wiedZy o MaZowsZu

Dokładnie 1293 metry- tyle wynosi mający zostać zmodernizowany odcinek drogi. 

Od lewej: Franciszek Patynowski, Brunon Szymański, Jakub Abramczyk, Bartosz 
Bocheński, Aleksandra Prasek.

W tym roku odbędą się prace I etapu przebudowy.

ła dofinansowanie na budowę tego odcinka. Kwota 
120 tysięcy złotych pochodzi z  Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 
 W tym roku zrealizowany zostanie I etap prac po-
legający na wykonaniu robót drogowych, bez warstw 
bitumicznych oraz oznakowania. 

UG w Przytyku K. W.

  Po raz pierwszy uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wzięli udział 
w interdyscyplinarnym Konkursie Wiedzy o Mazow-
szu organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. Celem przedsięwzięcia  jest zainteresowanie 
uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współ-
czesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia 
tożsamości regionalnej. W  dniu 12 maja ósmokla-
siści:  Aleksandra Prasek, Bartosz Bocheński, Jakub 
Abramczyk, Brunon Szymański i  Franciszek Paty-
nowski zostali finalistami tego konkursu. Opiekun 
uczniów – Joanna Leśnowolska, podkreśla, że to duży 
sukces, ponieważ konkurs interdyscyplinarny wyma-
ga od uczniów wiedzy i umiejętności  w zakresie kil-
ku przedmiotów, takich jak: historia, wiedza o  spo-
łeczeństwie, geografia czy matematyka. Warunkiem 
udziału w konkursie była realizacja projektu eduka-
cyjnego tematycznie związanego z Mazowszem. Tytuł 
finalisty daje uczniom dodatkowe punkty w  rekru-
tacji do szkół ponadpodstawowych. Jesteśmy z nich 
bardzo dumni   i życzymy kolejnych sukcesów.

PSP w Przytyku  I. W.
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 Długo czekaliśmy na finalizację projektu, do któ-
rego przystąpiliśmy rok temu jeszcze jako Gminny 
Ośrodek Kultury w Przytyku. Warto było, gdyż otrzy-
maliśmy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowa-
niem. Co należy podkreślić, instytucja nie poniosła 
w  tym zakresie żadnych kosztów własnych. W  ra-
mach projektu od września przeprowadzone zostaną 
warsztaty dla dzieci i młodzieży z naszego terenu po-
święcone dziennikarstwu online oraz bezpiecznemu 
zachowaniu w  sieci. Zaś indywidualnie instytucja 
w okresie wakacyjnym rozpocznie zajęcia skierowane 
dla osób po pięćdziesiątym roku życia  z podstaw ob-
sługi komputera i  internetu oraz warsztaty dla mło-
dzieży z  obsługi Adobe Photoshopa i  Serif Affinity 
Photo + Designera. Terminy i szczegółowe informa-
cje będą zamieszczone na stronie Facebooka CKiB. 
 Za nami są już remonty, burzenie ścian, malowanie 
czy wymiana oświetlenia. Ostatni etap, który właśnie 
dobiega końca zrealizowany został w ramach dofinan-
sowania otrzymanego z  LGD Razem dla Radomki. 
Tutaj również otrzymaliśmy sprzęt komputerowy  
wraz z  oprogramowaniem, ekran z  profesjonalnym 
projektorem,  ale również nowe meble z aneksem ku-
chennym. Sprzęty o których mowa będą wykorzysty-
wane przez mieszkańców naszej gminy.

 Wraz z  rozpoczynającym się ro-
kiem szkolnym 2021-2022 do ar-
kusza zajęć klas drugich i trzecich 
szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Przytyk wprowadzona zostanie 
cotygodniowa lekcja nauki gry 
w szachy.  Królewska gra na stałe 
zagości w  salach dydaktycznych 
dopiero od września, ale już teraz 

z wielkim zaangażowaniem wszystkie placówki przygo-
towują się do tego zadania. 
 W maju rozpoczął się kurs przygotowujący nauczy-
cieli nauki wczesnoszkolnej do przekazywania wiedzy 
o tajnikach tej gry najmłodszym uczniom. Lekcje z pe-
dagogami prowadzi Marek Niedźwiecki- specjalista 
dziedziny szachowej, Prezes Klubu UKS Roszada, 
Honorowy Prezes Radomskiego Okręgowego Związ-
ku Szachowego.

cZas ZaMknięcia wykorZystaliśMy w pełni

„Mały sZachista” - innowacje w nauce w prZytyckich 
sZkołach podstawowych

Część nowego sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem.

Tak wyglądało jedno z pomieszczeń 
przed remontem. 

 I  chodź teraz był najprzyjemniejszy okres czasu 
gdyż wybieraliśmy kolory szafek, biurek czy farby na 
ściany to już nie możemy się doczekać kiedy nasze 
mury rozbrzmiewać będą Waszymi głosami i  śmie-
chem. W najbliższym czasie zostaną uruchomione za-
jęcia teatralno-rozwojowe dla dzieci, taniec – zumba 
dla Pań i ww. o których pisałam. Terminy i szczegóło-
we informacje będą zamieszczone na stronie Facebo-
oka CKiB.

CKiB w Przytyku  I. D.

 Szachy to sport dla każdego i  choć można rozpo-
cząć swoją przygodę z tą grą dosłownie w każdym wie-
ku, zdecydowanie zaleca się, by pierwsze kroki zacząć 
stawiać już od najmłodszych lat. Nauka gry w szachy 
niesie ze sobą wiele korzyści dla rozwoju umysłowego. 
Dzięki nim można się nauczyć lub udoskonalić wiele 
umiejętności oraz cech. 
 Gmina Przytyk przy współpracy z  Panem Mar-
kiem Niedźwieckim wydała specjalne książeczki dla 
uczniów, które staną się dla nich pomocą dydaktyczną. 
Podkreślmy także, że każda godzina nauki gry w sza-
chy jest dodatkową godziną płatnej pracy dla naszych 
pedagogów. Koszty nauki gry pokryte w całości zostają 
z budżetu Gminy Przytyk. 
 Z  niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie się na-
uki w szkołach. Zwieńczeniem trudów nauki najmłod-
szych uczniów będą miedzy szkolne rozgrywki, pod-
czas których wyłoniony zostanie przytycki Mistrz.  

UG w Przytyku A. K.
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 Dlaczego warto czytać? To pytanie zadaliśmy w po-
niedziałkowy poranek 8 maja naszym bibliotekarzom, 
pracownikom Urzędu i  Wam naszym mieszkańcom, 
których spotkaliśmy na ulicach Przytyka. Odpowiedzi 
były różne: bo, kto czyta, ten żyje dwa razy, rozwijamy 
wyobraźnię, nie popełniamy błędów ortograficznych 
oraz by zdać maturę czy też wspaniale spędzać wolny 
czas o  wiele lepiej niż w  mediach społecznościowych, 
czy przed telewizorem. Sondaż był początkiem akcji, do 
której przystąpiło Centrum Kultury i Biblioteki w Przy-
tyku – Tydzień Bibliotek. Przedsięwzięcie ma ogólnopol-
ski charakter i jest organizowane już po raz XVIII, zaś jego 
głównym celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek.
 W ramach jego realizacji odwiedziliśmy również naj-
młodszych mieszkańców w  Publicznym Przedszkolu 
w Przytyku. Nasze spotkanie połączone było z zorgani-
zowanym przez przedszkole Dniem Bibliotekarza. Dzie-
ci poznały opowiadanie o  Zuzi, małej dziewczynce, któ-
ra chciała się dowiedzieć, jak powstają książeczki i gdzie 
możemy je znaleźć. Dużo radości sprawiło im również 
słuchanie bajek, które przeczytał im p. Mirosław Krzy-
szewski kierownik Działu Bibliotecznego oraz udziela-
nie odpowiedzi na czytane zagadki o zwierzątkach. Nie 
raz, zdarzyło się, iż Wszystkie chórem odpowiadały, 
nim bibliotekarz skończył czytać, co wywoływało salwy 
śmiechu na Sali. Nie zabrakło układanek z postaciami 

 W kwietniu nastąpiło podpisanie umów na kolejne 
granty związane z wydarzeniami kulturalnymi mający-
mi odbywać się na terenie naszej gminy. Beneficjentami 
zawartych porozumień było Stowarzyszenie Wrzosowi-
sko oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku.
 Stowarzyszenie „Wrzosowisko” realizować będzie ini-
cjatywy takie jak „Cztery Pory Roku – warsztaty flory-
styczne” oraz na inicjatywę „Kultura w drodze” polega-
jącej na organizacji warsztatów z animacji kultury oraz 
koncertów i  recitali muzycznych – w  ramach małych 
koncertów na podwórkach. Wsparcie na inicjatywy dla 
Stowarzyszenia wyniosło 19 761,00 zł.
 Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku otrzymało 
wsparcie w kwocie 6451,00 zł na realizację projekt pn. 
„Jesienne Grzybobranie”.
 Serdecznie gratulujemy! Dofinansowanie zostało 
przekazane przez LGD „Razem dla Radomki” w  ra-
mach inicjatyw wybranych do dofinansowania dla pro-
jektu grantowego pn. „Start upy na inicjatywy lokalne” 

ZnajdZiesZ Mnie w bibliotece

projekty Grantowe w GMinie prZytyk

Czytanie rozwija nasze spojrzenie na rzeczywistość, poznajemy nowy świat, a co 
ważniejsze  wpływa na poprawę  naszego samopoczucia. Dlatego warto czytać – p. 
A. Konder pracownik UG w Przytyku. 

Podpisanie umów odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

z ulubionych bajek i zabaw ruchowych z książką. 
 Mamy nadzieję, że spotkanie to było dla naszych 
przedszkolaków inspirujące do tego, aby zainteresowały 
się książką i poprosiły dorosłych o poczytanie im wielu 
ciekawych bajek, a w przyszłości, kiedy nabędą umiejęt-
ność czytania, stały się aktywnymi czytelnikami w naszej 
bibliotece.
 Hasło tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek jest za-
chętą do odwiedzenia Działu Bibliotecznego CKiB 
w Przytyku. Wiosenne nowości wydawnicze już czekają 
na młodszych i starszych czytelników. Na naszym Face-
booku zamieszczamy co czwartek  informacje o najnow-
szych publikacjach. Znajdźcie chwilę na czytanie, bo jest 
to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła. 

CKiB w Przytyku I. D.

w  ramach funduszy unijnych dla działania w  ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

UG w Przytyku A. K.
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 Tęskniliście za nami seansami? My bardzo, dlatego też 
w związku z ogłoszonym luzowaniem obostrzeń zapla-
nowaliśmy już nasze letnie kino na trawie. Podobnie  jak  
w  ubiegłych  latach,  wakacyjne,  piątkowe  wieczory  
będziemy  mogli  spędzić  razem  na  trawie  stadionu  
sportowego  w  Przytyku.  Obecnie  trwają  prace  nad  
„dopięciem”  repertuaru.  Zarówno  młodsi,  jak  i starsi 
widzowie na pewno znajdą w nim coś dla siebie. Pierw-
szy  seans  już  25  czerwca.
 Ten  wieczór  spędzimy  z  kurą o imieniu Turu,  któ-
ra  odkrywając w sobie ukryty talent, zostaje gwiazdą 
estrady. By mogli Państwo zaplanować sobie wakacyjne 
spotkania  z  naszym  kinem,  poniżej  przedstawiamy  
harmonogram seansów (*terminy mogą ulec zmianie).
 Seanse  kina  na  trawie  organizuje  Gmina  Przy-
tyk  przy współpracy z Centrum Kultury i Biblioteki 

kino na trawie edycja 2021

kalendariuM iMpreZ

* Organizacja wydarzenia uzależniona jest od sytuacji epidemicznejw Polsce.

Letnie kino na trawie cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego też cieszymy się 
na nasz powrót i spotkanie z Wami.

Pierwsze spotkanie na stadionowej trawce już 25 czerwca.

LP. nazWa imPrEzy tErmin imPrEzy miEJSCE OrGanizaCJi 
imPrEzy

1. Letnia edycja „Kina na trawie” czerwiec-sierpień Stadion sportowy 
w Przytyku

2. Turniej  Piłkarski  Drużyn  Sołeckich  o Puchar Wójta 
Gminy Przytyk 1 sierpnia Stadion sportowy 

w Przytyku

3. XX Ogólnopolskie Targi Papryki 15 sierpnia*
Centrum  Dystrybucji  

i  Przetwórstwa  Rolnego 
w Słowikowie

4. Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Przytyk 4 września Stawy rybne w Zameczku

Terminy 
seansów „Kina 
na trawie 2021”

25 czerwca* - „Turu. 
W pogoni za sławą”

2 lipca*

16 lipca *

6 sierpnia*

20 sierpnia*

w Przytyku.  Prosimy  o śledzenie zapowiedzi seansów 
na naszej stronie internetowej: www.przytyk.pl i  na-
szym Facebooku.
 Z racji na panujące  obostrzenia epidemiczne podczas se-
ansów prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. 

UG w Przytyku A. K.
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 W  2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego 
jest ustalane  na roczny okres świadczeniowy trwający od 
dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.
 Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawcze-
go na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 
r., wnioski  przyjmowane są  już od 1 lutego 2021 r. 
drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Mi-
nisterstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez ban-
kowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od  
1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową).

 poszczególne terminy składania i  rozpatrywania 
wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat 
świadczenia wychowawczego w zależności od miesią-
ca złożenia wniosku, przedstawiają się następująco:

•	 Złożenie	wniosku	w okresie	 luty	–	kwiecień	2021	r.	
oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadcze-
nia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2021 r.

•	 Złożenie	wniosku	w maju	2021	r.	oznacza,	że	ustalenie	
i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od 
czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

•	 Złożenie	wniosku	w czerwcu	2021	r.	oznacza,	że	ustalenie	
i  wypłata przyznanego świadczenia, z  wyrównaniem od 
czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

•	 Złożenie	wniosku	w lipcu	2021	r.	oznacza,	że	ustalenie	
i  wypłata przyznanego świadczenia, z  wyrównaniem 
jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 wrze-
śnia 2021  r.

•	 Złożenie	wniosku	w sierpniu	2021	r.	oznacza,	że	usta-
lenie i wypłata przyznanego świadczenia , z wyrówna-
niem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 
31 października 2021 r.

świadcZenia wychowawcZe 500+     okres Zasiłkowy 2021/2022

 Więcej informacji ta temat świadczenia 500+ na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus 
http://www.gops.przytyk.pl

GOPS w Przytyku  A. M.

ważne!
•	 Złożenie	 wniosku	 do	 końca	 czerwca	

2021 r. będzie gwarantowało, że świad-
czenie wychowawcze zostanie wypłacone 
z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

•	 Natomiast,	 jeśli	 osoba	 ubiegająca	 się	 
o  świadczenie złoży wniosek na nowy 
okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie 
wychowawcze będzie przysługiwało od 
miesiąca złożenia wniosku.

ZGk – telefon alarmowy!
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku przypomina, że awarie dotyczące sieci i przyłączy 
wodociągowych należy zgłaszać pod numerem telefonu: 
48 618 03 18 w dni powszednie w godzinach 7.30–15.30; 
784 001 518 w dni powszednie po godzinie 15:30 oraz w dni wolne od pracy.


