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KolEjNE REKoRdoWE WspaRciE dla gMiNY pRZYTYK

BędZiE ModERNiZacja ocZYsZcZalNi i BUdoWa siEci 
KaNaliZacYjNEj

 W  piątek 6 maja w  Urzędzie Gminy w  Przytyku 
została podpisana umowa z wykonawcą jednej z więk-
szych inwestycji ostatnich lat w  gminie — budowy 
sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni. Umowę 
z wykonawcą zadania firmą „Wimar”, którą reprezen-
tował Waldemar Markowski podpisał Dariusz Woł-
czyński Wójt Gminy Przytyk, oraz Anna Rogulska 
Skarbnik Gminy. Uroczyste podpisanie umowy odbyło 
się w obecności posła Andrzeja Kosztowniaka.
 Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy 
oczyszczalni ścieków, która znajduje się w miejscowości 
Zameczek Kolonia. Na terenie istniejącej oczyszczal-
ni przewiduje się budowę nowych obiektów oraz sze-
reg prac usprawniających jej funkcjonowanie, tj. m.in. 
zmianę sposobu przyjmowania ścieków dowożonych, 
zmianę technologii odwadniania osadu i końcowej sepa-
racji piasku, instalację agregatu prądotwórczego, nową 
stację dmuchaw, wymianę kraty na dopływie oraz prze-
budowę ciągu pomiarowego ścieków oczyszczonych.
 W ramach tej umowy zostanie również wybudowana 
sieć kanalizacyjna w miejscowości Oblas oraz w części 
miejscowości Przytyk. Przedmiotem zamówienia są ro-
boty budowlane składające się z następujących zadań: 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  niezbędną 
infrastrukturą techniczną w Oblasie; budowa sieci ka-

 Ponad 8 000 000 złotych z programu Polski Ład 
otrzyma gmina Przytyk na inwestycje. To wsparcie 
pomoże w  przebudowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej we Wrzosie oraz zostanie przeznaczone na 
przebudowę gminnych dróg.

nalizacji sanitarnej z przyłączami przy ulicy Akacjowej 
w Przytyku, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie PGR w  Zameczku Kolonii; budowa podczysz-
czania ścieków sanitarnych z kuchni Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przytyku oraz modernizacja odprowa-
dzenia ścieków sanitarnych z terenu PSP i części terenu 
w ulicy Słonecznej.
 Wartość całego zadania inwestycyjnego wynosi 9 
552 920 złotych, z czego gmina Przytyk na to zadanie 
otrzymała z Polskiego Ładu aż 7 125 000 złotych.

UG. A.K.

Fundusz Polski Ład. Z tej puli środków, nasza gmina otrzyma dokładnie 8 075 
000 złotych

 Od lewej: Anna Rogulska Skarbnik Gminy Przytyk, Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP,  
Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk, Waldemar Markowski właściciel firmy „Wimar”.

 Przypomnijmy, że gmina Przytyk jest jednym z więk-
szych beneficjentów programu Polski Ład w  regionie 
radomskim. Już podczas pierwszej edycji programu 
nasz samorząd otrzymał rekordową kwotę, niemal 10 
milionów złotych na przebudowę oczyszczalni ścieków 
i rozbudowę kanalizacji. Następnie, w kolejnym rozda-
niu nasza gmina otrzymała dodatkowe 1 751 778,00 
złotych na zadania wodno-kanalizacyjne. Dzięki temu 
już 6 maja w Urzędzie Gminy w Przytyku została pod-
pisana umowa dotycząca jednej z większych inwestycji 
ostatnich lat w gminie — budowy sieci kanalizacyjnej 
i rozbudowy oczyszczalni. 
 Rządowy Fundusz Polski Ład wspiera zrównoważony 
rozwój i nowe inwestycje między innymi: w drogi, trans-
port publiczny, kanalizację, szkoły czy boiska. Program 
wspiera również rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

UG A.K.
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Drodzy Mieszkańcy!
Mamy już lato, tę słoneczną, ale i pracowitą porę roku. Rozpoczęły się również wakacje, 
tak wyczekiwane przez wszystkich uczniów. Letnie miesiące, to czas intensywnej pracy 
rolników. Mam nadzieję, że tegoroczna pogoda nie będzie płatać nam figli i zbiory 
będą obfite. 

 Pracy nie zabraknie też przedsiębiorcom wykonującym nasze gminne przedsięwzięcia. 
Niedawno została podpisana umowa z wykonawcą jednej z największych inwestycji 
ostatnich lat — budowy sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni. To pierwsza 
umowa z wykorzystaniem środków finansowych z Polskiego Ładu, z  którego nasza 

gmina dostała finansowe wsparcie. Wartość całego zadania inwestycyjnego wynosi 9 552 920 złotych, a 7 125 
000 złotych to kwota pochodząca właśnie z tego dofinansowania.

 Mamy też następną dobrą wiadomość — w drugim rozdaniu z programu Polski Ład nasza gmina otrzyma 
ponad 8 000 000 złotych na kolejne inwestycje. To olbrzymie wsparcie finansowe. Dzięki tym środkom będziemy 
mogli rozbudować Publiczną Szkołę Podstawową we Wrzosie — powstaną tam nowe sale dydaktyczne. Fundusze 
zostaną przeznaczone również na przebudowę dróg gminnych. Trzeba śmiało przyznać, że nasz samorząd 
jest prawdziwym liderem w pozyskiwaniu środków. W ostatnich latach zyskaliśmy największe dofinansowania 
w historii całej gminy Przytyk, a dzięki tym środkom nasza mała Ojczyzna zmienia się na lepsze. 

 14 czerwca zakończyłem bardzo ważny dla mnie cykl spotkań z mieszkańcami naszej gminy. Wszystkim 
Państwu dziękuje za obecność oraz za cenne uwagi, jakimi się ze mną Państwo dzieliliście. Dziękuje wszystkim 
sołtysom, którzy wraz ze mną poruszali sprawy ważne dla każdego sołectwa. Mam nadzieję, że wróciliśmy do 
normalności i już nic w przyszłości nie przeszkodzi nam wspólnie się spotykać.

 Po pandemii wróciliśmy do dobrze znanych nam wydarzeń kulturalnych. Cieszę się, że tak licznie nasi 
mieszkańcy biorą udział w zajęciach, takich choćby, jak piknik sportowy. Prawdziwe tłumy przyszły na nasze 
sztandarowe wydarzenie „Kochanowski: Przystanek – Wesele”, radośnie również przebiegał nasz festyn rodzinny 
„Postaw na rodzinę”. Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić wszystkich: mieszkańców gminy, ale i gości, na 
zbliżające się imprezy plenerowe. Zwolenników rodzinnego oglądania filmów zachęcam natomiast udziału 
w cyklu spotkań „Kino na trawie”. Rodzinny seans to dobry sposób na spędzenie letnich wieczorów z bliskimi. 
Mam nadzieję, że pogoda dopisze, a przygotowane atrakcje nikogo nie zawiodą i pozwolą na wspólną zabawę. 

Rozpoczęły się upragnione wakacje. Z tej okazji wszystkim 
dzieciom i młodzieży z terenu naszej gminy życzę, by były one 

radosne i pełne przygód. Odpoczywajcie i cieszcie się chwilą, 
byście po wakacjach mogli pełni zapału wrócić do nauki.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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osp W sUKoWiE jUż oficjalNiE MożE ciEsZYć się sWoiM NoWYM 
WoZEM sTRażacKiM

 Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka zostały 
połączone z poświęceniem i przekazaniem samocho-
du bojowego dla jednostki OSP Suków. Uroczystości 
odbyły się 5 czerwca na stadionie sportowym w Przy-
tyku. Wydarzenie rozpoczęła zbiórka pododdziałów, 
następnie została odprawiona Msza Święta w intencji 
wszystkich strażaków z terenu gminy Przytyk. Po na-
bożeństwie na płycie stadionu ksiądz Biskup Stani-
sław Dziuba poświęcił nowy wóz ratowniczo-gaśniczy 
marki VOLVO. 

 W uroczystościach brali udział m.in. politycy ziemi 
radomskiej, przedstawiciele Państwowej Straży Pożar-
nej, władze Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
Powiatu Radomskiego i  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rad-
ni gminy Przytyk.
– Drodzy druhowie, cieszę się, że spełniło się wasze ko-
lejne marzenie. Mam nadzieję, że samochód pomoże  
Wam w Waszej trudnej pracy. Chciałbym gorąco podzię-
kować Senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu, Posło-
wi Andrzejowi Kosztowniakowi, Wicemarszałkowi Wo-
jewództwa Mazowieckiemu Rafałowi Rajkowskiemu 
oraz całej Radzie Gminy Przytyk za pomoc w pozyska-
niu środków na zakup samochodu – powiedział pod-
czas swojego wystąpienia Dariusz Wołczyński, Wójt 
Gminy Przytyk.
 Nowy wóz zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców 
i ułatwia służbę strażakom z OSP w Sukowie. Jest wy-
posażony w niezbędny sprzęt, między innymi w au-

topompę, maszt z oświetleniem, wyciągarkę, działko 
wodno-pianowe oraz kamerę monitorującą strefę 
z tyłu pojazdu. Posiada zbiornik o pojemności 4000 
litrów wody i 200 litrów środka pianotwórczego. Na-
pęd 4×4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedo-
stępnych terenów. Samochód został zakupiony dzięki 
funduszom Gminy Przytyk, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego 
oraz środkom pochodzącym z dotacji budżetowej Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UG.A.K.

Nowy wóz strażacki został poświęcony przez ks. biskupa Stanisława Dziubę.

Przekazanie auta poprzedziła Msza Święta w inwencji wszystkich strażaków.

Główne uroczystości odbyły sie na płycie stadionu sportowego w Przytyku.
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alpaKi Z WiZYTą W pRZEdsZKolU

„ZaTRZYMajMY falę plasTiKU” – pRojEKT EdUKacYjNY Z oKaZji dNia ZiEMi

 Dnia 20 maja w ogrodzie przedszkolnym, w grupach 
Smerfy i Pszczółki odbyły się zajęcia edukacyjne z przy-
jaznymi alpakami.
 Te niewielkie zwierzęta podobne do lamy są dosko-
nałymi zwierzęcymi terapeutami o  dużej wrażliwości 
i empatii. Są delikatne i płochliwe, ale pozytywnie nasta-
wione do dzieci. Alpaki mają łagodny charakter, rozbra-
jające spojrzenie i ciekawskie usposobienie, co  sprawia, 
że doskonale nadają się do pracy zajęciowej z dziećmi. 
Alpaki są bardzo czystymi zwierzętami, a ich mięciutka 
wełna słynie z hipoalergicznych właściwości i dostarcza 
niesamowitych doznań sensorycznych. Alpaki są wy-
korzystywane w  animaloterapii, metodzie, opierającej 
się na dobroczynnym, leczniczym wpływie zwierząt na 
zdrowie i samopoczucie człowieka. Przebywając ze zwie-
rzętami, dzieci się wyciszają. Celem wizyty było przede 
wszystkim zaciekawienie dzieci otaczającą je naturą, na-
uka szacunku i wrażliwości dla żywych stworzeń. Ob-
cowanie z Alpakami pomaga nieśmiałym i wycofanym 

 Projekt „Zatrzymajmy falę plastiku” został przygoto-
wany z okazji Dnia Ziemi i został zrealizowany przez 
uczniów klas 0-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego we Wrzosie. Jego celem było propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej ekologii 
i ochrony środowiska naturalnego Ziemi oraz związku 
człowieka ze środowiskiem, w którym żyje. Uczniowie 
przyglądali się dokładniej problemowi plastikowych 
odpadów. Projekt ten był również częścią „Wychowa-
nia proekologicznego” i stanowił ważny punkt w po-
dejmowanych przez szkołę i rodzinę zadaniach wycho-
wawczych i edukacyjnych. Realizacja projektu odbywała 
się w formie zajęć dydaktycznych na lekcjach edukacji 

dzieciom nabrać pewności siebie i otworzyć się na ota-
czający je świat.
 Podczas zajęć dzieci mogły pogłaskać, przytulić i na-
karmić zwierzęta oraz spacerować z alpakami. Z rado-
ścią karmiły alpaki marchewkami, przytulały je, a także 
pozowały do zdjęć.

PP w Przytyku M.W.

wczesnoszkolnej i zajęciach przedmiotowych w klasach 
IV-VIII w kwietniu i maju 2022 r., z wykorzystaniem 
różnych metod pracy (m.in. były to: wykład, dyskusja, 
pokaz, obserwacja, prezentacje multimedialne, ćwicze-
nia, gry, spektakl).
 Wśród działań, jakie podjęli uczniowie, znalazły się: 
zielony spacer, stworzenie zielonego zakątka, wykonanie 
gier i plakatów oraz uszycie wielorazowych woreczków 
na owoce i warzywa. Ukoronowaniem projektu był „Sąd 
nad Plastikiem” – przedstawienie w formie prawdziwej 
rozprawy sądowej przygotowane przez uczniów klasy 
VIII PSP Wrzos.

PSP we Wrzosie A.M., E.B.

Plakaty przygotowane w ramach projektu.

Sędzia i protokolant – Julia Popławska.
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UcZNioWiE RoZEgRali TURNiEj sZachoWY

Z żYcia paRafii WE WRZosiE

 Warto grać w  szachy, bo ta gra wspiera rozwój lo-
gicznego myślenia i jest świetnym treningiem pamięci. 
Przekonali się o  tym uczniowie naszych trzech szkół 
podstawowych, którzy mają zajęcia z szachów i właśnie 
rozegrali gminny turniej.
 W  maju, po blisko dziewięciomiesięcznej nauce gry 
w  szachy, w  ramach wdrożonego programu w  klasach 
II i  III szkół podstawowych gminy Przytyk, rozegrano 
w szkolne pojedynki. Pierwszy turniej został rozegrany 5 
maja i były to Mistrzostwa Publicznej Szkoły we Wrzesz-
czowie o Puchar Dyrektora Szkoły Witolda Kośćca. Do 
finału dotarło czworo uczniów, a mistrzynią szkoły została 
uczennica drugiej klasy Małgorzata Waleska.
 12 maja odbyły się Mistrzostwa Publicznej Szkoły 
Podstawowej we Wrzosie o Puchar Dyrektora Szko-
ły Jolanty Kowalik. Tam wyłoniono czwórkę finali-
stów, a  mistrzem szkoły został uczeń trzeciej klasy 
— Adam Woźniak.
 Z kolei 20 maja rozegrano Mistrzostwa Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Przytyku o Puchar Dyrekto-
ra Szkoły Izabeli Witkowskiej. Wyłoniono 10 fina-
listów, a mistrzem szkoły został uczeń trzeciej klasy 
— Wiktor Burnos.

 W dniach 29 kwietnia – 6 maja z parafii św. Wawrzyńca 
we Wrzosie wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Włoch, 
której organizatorem było biuro turystyczne Juventur 
z Piotrkowa Tryb. oraz parafia Wrzos. Pielgrzymi odwie-
dzili m.in. Rzym, Watykan, Monte Casino, San Angelo 
i San Giovanni Rotondo. Brali również udział w modlitwie 
„Anioł Pański” z Papieżem Franciszkiem. Serca wszystkich 
pielgrzymów zabiły mocnej podczas Mszy św. sprawowanej 
na polskim cmentarzu na Monte Casino. 

Ks. W.D.

 Reprezentanci wszystkich trzech szkół podstawowych 
stanęli do gminnego finału. 30 maja między 18 finalistami 
rozegrano Mistrzostwa Gminy Przytyk Szkół Podstawowych 
w Szachach o Puchar Wójta Dariusza Wołczyńskiego. Mi-
strzostwa przeprowadziła i sędziowała Angelika Mąkosa. 
 Ostatecznie, po rozegraniu wszystkich pojedynków, 
Mistrzem Szkół Podstawowych Gminy Przytyk został 
Adam Woźniak, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej 
imienia Orła Białego SP we Wrzosie. Pierwszym Wice-
mistrzem Szkół Podstawowych Gminy Przytyk został 
uczeń PSP w  Przytyku Jan Drabik, a  drugim Wice-
mistrzem Szkół Podstawowych Gminy Przytyk został 
uczeń PSP w Przytyku Adam Drabik. Wszyscy finaliści 
otrzymali dyplomy i nagrody.
 Jak podkreślali organizatorzy turnieju, szachy to 
wspaniała gra posiadająca wiele zalet edukacyjnych. Sza-
chy znakomicie wpływają na rozwój intelektualny dzie-
ci, ucząc ich logicznego myślenia, strategii, pobudzając 
wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują również oso-
bowość, ucząc odpowiedzialności za podejmowane de-
cyzje oraz waleczności.

UG R.F.

Uczestnicy turnieju.Mistrzowie gminy Przytyk.

Uczestnicy pielgrzymki.
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poTWiERdZaNiE UMóW dZiERżaWY ZaWiERaNYch pRZEZ RolNiKóW 

 W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy 
nakładające na Wójta nowe obowiązki polegające na 
potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w  trybie 
przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników.
 Zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, został wprowa-
dzony obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umo-
wy dzierżawy przez Wójta właściwego ze względu na 
miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.
 Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ust. 4 pkt 1 
u.s.r. uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał pro-
wadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego 
małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub 
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjal-
nego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na 
podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 
lat, której zawarcie potwierdził Wójt, właściwy ze wzglę-
du na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. 
 W myśl art.38 pkt 1 u.s.r. przy ustalaniu podlegania 
ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów 
zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich 
gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona 
przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położe-
nia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolni-
czą na tych gruntach.
 Według powyższych przepisów Wójt dokonuje tyl-
ko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie po-
twierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i  nie po-
świadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

 W  celu uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy 
dzierżawy należy złożyć do Urzędu Gminy w Przyty-
ku pok. 24 - I piętro pisemny wniosek wraz z załączo-
ną podpisaną umową dzierżawy. Taki wniosek można 
przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą środków 

Uzyskanie potwierdzenia nie podlega 
opłacie skarbowej na podstawie art. 2 Ust.1 
pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 16.11.2006 rokU 

o opłacie skarbowej.

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług dro-
gą elektroniczną – wniosek musi być podpisany elek-
tronicznie. Wniosek o potwierdzenia zawarcia umowy 
dzierżawy znajduje się na stronie www.przytyk.pl w za-
kładce-druki do pobrania. Na wydanie ww. potwier-
dzenia/zaświadczenia Wójt ma 7 dni.
co ważne: obowiązki stron umowy
 strony umowy dzierżawy gruntów rolnych muszą 
zadbać o to, żeby stosowne dane zostały ujawnione 
np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodar-
stwa rolnego zostały w  całości lub w  części wydzier-
żawione na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o  ubezpieczeniu społecznym rolników lub 
przepisów dotyczących uzyskiwania rent struktural-
nych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. 
Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolne-
go, m.in. dzierżawcy, są zobowiązane złożyć organowi 
podatkowemu informację o  gruntach w  terminie 14 
dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
w zakresie podatku rolnego. Jeżeli bowiem nie zostaną 
złożone odpowiednie informacje podatkowe, zgodne 
ze stanem faktycznym, wówczas nakazy podatkowe 
będą wystawiane na właścicieli gruntów rolnych. Pod-
stawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym. 

UG M.K.
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tego dnia naszą gminę odwiedzili również 
rowerzyści, którzy brali Udział w rajdzie 

rowerowym „co za jazda”. 
trasę z radomia do przytyka pokonało 

ponad 400 Uczestników.

Za NaMi piKNiK RodZiNNY „posTaW Na RodZiNę”

 Bezchmurne niebo i  fantastyczna atmosfera towa-
rzyszyły tegorocznemu piknikowi rodzinnemu zorga-
nizowanemu 12 czerwca na płycie stadionu sporto-
wego w Przytyku. Trzeba przyznać – na najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy czekało mnóstwo atrakcji. 
Oprócz zjeżdżalni, dmuchańcy oraz strefy artystycznej, 
na boisku pojawili się rycerze, giermkowie oraz zwie-
rzęta gospodarskie.
 Festyn rozpoczęły występy artystyczne dzieci i mło-
dzieży. Ósmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Przytyku specjalnie na ten dzień przygotowali przed-
stawienie zatytułowane „Na spotkanie z   asertywnym 
Czerwonym Kapturkiem”. Spektakl nawiązywał do 
znanej, nawet najmłodszym, bajki o Czerwonym Kap-
turku, ale nie był dokładnym jej odwzorowaniem. Baj-

ka mimo licznych wprowadzonych zmian zawierała 
jednak bardzo mocno zaznaczony morał, nawiązujący 
do zdrowego żywienia, asertywności i unikania wszel-
kiego rodzaju środków odurzających.
 Tradycyjnie już, podczas festynu dzieci miały okazję 
wziąć udział w  licznych konkurencjach sportowych, 
przygotowanych przez pracowników szkół i przedszko-
la. Rywalizacja, choć pełna śmiechu i  dobrej zabawy, 
była niezwykle zacięta i emocjonująca, a finałowi zwy-
cięzcy mogli pochwalić się wspaniałymi nagrodami.
Jak co roku wspólną zabawę podczas festynu uświet-
nili również strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przytyku. Druhowie przygotowali kurtynę wodną 
oraz przemarsz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
 Długi, pełen radosnej zabawy dzień zakończył się 
w  godzinach wieczornych. Organizatorom imprezy, 
wśród których znaleźli się Wójt Gminy Przytyk Da-
riusz Wołczyński, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Parafialny Zespół 
Caritas w  Przytyku, serdecznie dziękujemy, a  osoby, 
którym nie udało się dotrzeć do nas w tym roku, za-
praszamy na kolejną edycję.
Piknik Rodzinny „Postaw na rodzinę” był współfi-
nansowany ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

UG A.K.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była jednym z organizatorów tegorocznego spotkania. 
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Niezmiennym elementem pikniku rodzinnego są zjeżdżalnie i dmuchańce udostępniane 
bezpłatnie najmłodszym mieszkańcom gminy Przytyk. 

W tym roku nasz piknik odwiedzili prawdziwi rycerze ze swoimi rodzinami.

Zwycięscy konkurencji sportowych otrzymali na scenie medale oraz nagrody.  Podczas pikniku na stoisku Caritas można było wylosować wspaniałe nagrody.

O artystyczną część pikniku zadbało Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku. 
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 za niezłożenie do 30 czerwca 2022 r. 
deklaracji do ewidencji ceeb można 

zostać Ukaranym grzywną w wysokości do 
500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądU, to może 

ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

pRogRaM ochRoNY poWiETRZa — oBoWiąZKi MiEsZKańcóW

 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Pro-
gram Ochrony Powietrza (POP) dla województwa 
mazowieckiego (Uchwała nr 115/20 Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.), 
z którego wynikają obowiązki zarówno dla gmin, jak 
i dla mieszkańców. 
 Najważniejszym celem wprowadzenia programu 
jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopusz-
czalnych i  docelowych substancji szkodliwych w  po-
wietrzu, a przez to kompleksowa poprawa jakości po-
wietrza na Mazowszu. Na realizację działań samorządy 
i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat.
 Największy wpływ na jakość powietrza mają sami 
mieszkańcy, dlatego po raz pierwszy w programie okre-
ślono ich obowiązki m.in. takie jak informowanie gmi-
ny o wymianie źródeł ciepła.
 Zgodnie z § 19 ww. Uchwały podmioty korzystają-
ce ze środowiska oraz osoby fizyczne zobowiązane są 
do przekazania Wójtowi deklaracji o  wymianie bądź 
instalacji nowych lub dodatkowych źródeł ciepła we 
wszystkich budynkach służących celom mieszkalnym, 
bądź gospodarczym w terminie 30 dni od dnia rozpo-
częcia użytkowania nowego źródła. Deklarację można 
złożyć w Urzędzie Gminy w Przytyku w pokoju nr 26.
 Ponadto od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 28 października 2020 r. o  zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz nie-
których innych ustaw. Zgodnie z  tą ustawą Minister 
właściwy do spraw budownictwa, planowania i  za-

gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
prowadzi Centralną Ewidencję Emisyjności Budyn-
ków (CEEB), która ma pomóc w walce ze smogiem. 
Zostanie ona stworzona na podstawie deklaracji skła-
danych przez właścicieli domów. Deklarację do CEEB 
należało złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do 30 
czerwca 2022 r. Dla nowego źródła ciepła, które zo-
stało uruchomione po 1 lipca 2021 roku, deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia.

Przepisy przewidują jednak czynny żal. I tak, nie pod-
lega karze, sprawca, który złożył deklarację po termi-
nie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, 
w którym powzięto wiadomość o popełnieniu wykro-
czenia. Osoba, która zorientowała się, że nie dopełniła 
obowiązku, uwolni się od kary, jeśli złoży deklarację, 
zanim zostanie do tego oficjalnie wezwana.
 Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 
2017 r., a jej nowelizacja od 14 maja 2022 r. 

UG K.S.
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 Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 
kwietnia. To czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą 
siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przy-
rody trzeba wykorzystywać mądrze — tak, aby starczyło 
ich dla przyszłych pokoleń. W tym szczególnym dniu 
najważniejszym celem, realizowanym podczas zajęć i za-
baw jest budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności 
za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan 
czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w du-
chu miłości i szacunku do przyrody.
 Dzieci z oddziałów przedszkolnych z naszej szkoły, włą-
czyły się w obchody tego ważnego dla naszej planety święta. 
Wszystkie przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane na 
zielono lub niebiesko, czyli w barwy naszej planety. Rozpo-

 Dzień 17 maja 2022 r. był bardzo dobrym dniem 
dla sportu w  Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Przyjaciół Dzieci w Przytyku. W  tym dniu na sta-
dionie MOSiR w  Radomiu odbyły się finały mię-
dzypowiatowe w lekkoatletyce w ramach XXIV Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W ramach 
rywalizacji dziewczęta jak również i chłopcy w łącz-
nej punktacji szkół zdobyli I miejsca.
   Do finału województwa mazowieckiego, który od-
będzie się w  Płocku, awansowali: Nikola Bujanowicz, 
Szymańska Klaudia, Wlazło Paulina, Panek Dominika, 
Witkowski Andrzej, Hartwig Jakub, Kornatowski Szy-
mon, oraz sztafety olimpijskie w  składzie: Bujanowicz 
Nikola, Panek Dominika, Świątkowska Julia, Ostatek 
Karolina, Witkowski Andrzej, Kornatowski Szymon, 
Wolski Kacper, Prasek Michał.

PSP w Przytyku N.K

MiędZYNaRodoWY dZiEń ZiEMi W pRZEdsZKolU WE WRZEsZcZoWiE

fiNał MiędZYpoWiaToWY XXiV MiMs — lEKKoaTlETYKa

czynając wspólne za-
bawy, dzieci obejrza-
ły film edukacyjny 
„Ola i Dzień Ziemi”, 
dzięki któremu do-
wiedziały się, po co 
został ustanowiony 
taki dzień, dlaczego 
naszą planetę nazy-
wamy „zieloną”, co 
możemy zrobić, aby 
zadbać o środowisko 
i wielu innych cieka-
wostek dotyczących 
ekologii i  nie tylko. 
W następnej kolejności przedszkolaki posegregowały ilu-
stracje śmieci do odpowiednich worków oraz rozwiązały 
przygotowane przez wychowawczynie zagadki. 
 Niewątpliwie jedną z  ciekawszych atrakcji w  tym 
dniu, było obserwowanie doświadczeń i  samodzielne 
eksperymentowanie. Przedszkolaki popisały się dużą 
wiedzą na temat naszej planety, tego co jest dla niej 
dobre, a  co złe, wykonały piękne plakaty ekologiczne 
i zgodnie oznajmiły, że chcą wspólnie dbać o jej przy-
szłość i zostać „Miłośnikami przyrody”.

PSP we Wrzeszczowie R.M. 

Podczas dnia ziemi przedszkolaki uczyły sie jak prawi-
dłowo segregować odpady.

 Pamiątkowe zdjęcie z akcji.

Dekoracja zwycięzców. 
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TYdZiEń BiBlioTEK 2022

KolEjNi spEcjaliści W spZoZ

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje 
corocznie w  maju Tydzień Bibliotek. W  tegorocznej 
edycji programu wziął również udział Dział Bibliotecz-
ny Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku. W  ra-
mach promocji czytelnictwa zorganizowane zostały 
spotkania z pisarzami, a dla najmłodszych przedstawie-
nie teatralne.
 W dniu 9 maja w sali ogólnej CKIB odbyło się spo-
tkanie autorskie Artura Pacuły z  uczniami klas VII 
i VIII Szkoły Podstawowej w Przytyku. Pan Artur jest 
autorem serii książek historyczno-przygodowych dla 
młodzieży. Jego powieść pt. „Gdzie jest korona cara?” 
zajęła drugie miejsce w konkursie na Najlepszą Samo-
chodzikową Książkę 2015. Uczestnicy spotkania do-
wiedzieli się, co stało się inspiracją do pisania książek, 
jakie autor napotyka trudności w konstruowaniu fabu-
ły powieści, ale także, jakie ułatwienia daje nam dzisiaj 
Internet w  pozyskiwaniu wiedzy o  świecie współcze-
snym i historii.

 

 Od 26 maja 2022 roku 
Ośrodek Zdrowia w Przy-
tyku rozpoczął współpra-
cę w  ramach kontraktu 
z NFZ z Panią Małgorzatą 
Sęk – psychoterapeutką. 

 Pani Małgorzata posiada 
doświadczenie w pracy psy-
choterapeutycznej z  dzieć-

mi i  młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Doświadcze-
nie zawodowe zdobywała w warszawskich placówkach 

 19 maja przedszkolaki z  Przedszkola w  Przytyku 
uczestniczyły w świetnej zabawie podczas występu Te-
atru TAK. Wystawiona została interaktywna sztuka pt. 
„W  siedem dni dookoła bajek”. Spektakl był oparty 
na wariacjach na temat wierszy Jana Brzechwy. Dzieci 
uczyły się tańca animacyjnego „Igła szyje, nić się wije” 
oraz piosenki animacyjnej „W 7 dni”. Mogły również 
poznać dni tygodnia po angielsku.
 25 maja z dziećmi z zerówki w Przytyku w sali ogól-
nej CKIB spotkał się Wiesław Drabik — autor ponad 
dwustu pięćdziesięciu bajeczek dla dzieci. Podczas 
spotkania dzieci w skupieniu słuchały o tym, jak po-
wstaje książka – od pomysłu do jej wydruku. Zabawne 
fragmenty bajek czytane przez autora wzbudzały wiele 
entuzjazmu i radości wśród uczestników, a odgadywa-
ne i dopowiadane przez nie głośno rymy, odgadywanie 
zagadek – nagradzane były książeczkami i zakładkami. 
Do zabawy z  tekstem literackim od początku zostali 
włączeni wszyscy uczestnicy. W dniu spotkania można 
było także nabyć książkę i uzyskać autograf pisarza.

CKiB M.K.

służby zdrowia — w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, 
Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym 
Psychiatrycznym dla Dzieci i  Młodzieży w  Józefowie. 
Przez kilka lat współpracowała ze środowiskiem akade-
mickim, prowadząc zajęcia dla studentów. Docelowo Pani 
Małgorzata będzie zajmować się udzielaniem bezpłatnych 
konsultacji/porad w PSP im. Kornela Makuszyńskiego we 
Wrzeszczowie oraz przyjmować dzieci/młodzież i ich rodzi-
ców/ opiekunów prawnych w Ośrodku we Wrzeszczowie.
Serdecznie witamy w zespole i życzymy wiele satysfakcji 
z pracy. 

SPZOZ O.F.

Kierownik Działu Bibliotecznego przedstawia uczniom pisarza Artura Pacułę.

Aktorzy wcielili się w postacie ze znanych bajek.
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KoNTRola TaBlicZEK Na BUdYNKach

aKcja ZBiERaNia ZUżYTEgo spRZęTU ElEKTRYcZNEgo 
i ElEKTRoNicZNEgo

 Przypominamy, że właściciele nieruchomości za-
budowanych lub inne podmioty, które takimi nieru-
chomościami władają, mają obowiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu np. na ścianie frontowej budyn-
ku lub ogrodzeniu i utrzymania w należytym stanie ta-
bliczki z numerem porządkowym.
 Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządko-
wym wynika z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
 Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porząd-
kowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań 
wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji 
domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdro-
wia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

 Wychodząc naprzeciw po-
trzebom i  oczekiwaniom 
mieszkańców Gminy Przy-
tyk, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Przytyku organi-
zuje zbiórkę zużytego sprzętu 
elektronicznego i  elektrycz-
nego. W  każdym, zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym, znajdują się od-
pady niebezpieczne, więc nie 

 Informujemy również, że zgodnie z kodeksem wy-
kroczeń, każdy, kto będąc właścicielem, administrato-
rem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie 
dopełnia obowiązku umieszczenia w  odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy 
lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podle-
ga, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości.

UG M.P.

pozwólmy, żeby zanieczyszczały nasze środowisko!!! 
 Zbiórka zostanie przeprowadzona w  dniu 9 lipca  
(sobota) w godzinach 8:00-14:00.
 Oddawany sprzęt winien być kompletny.
Mamy nadzieję, że wykorzystacie Państwo okazję do po-
zbycia się w bezpieczny dla środowiska sposób, niepo-
trzebnych już Wam urządzeń. 
 W celu zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu prosimy 
o kontakt pod nr  tel. 728 980 545  w dniach poniedzia-
łek – piątek w godz. 8:00-15:00.

ZGK D.T.

Ustawa nie narzUca kolorU, wielkości 
oraz wzorU tabliczki, jedynie zobowiązUje 
do Umieszczenia na niej nUmerU bUdynkU, 

nazwy Ulicy, placU, osiedla bądź 
miejscowości.

KoMUNiKaT W spRaWiE ogRaNicZEń ZUżYcia WodY Z siEci WodociągoWEj
 W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, okresem bezdeszczowym oraz 

wzrastającym zużyciem wody apelujemy do mieszkańców gminy Przytyk o racjonalne  
i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

 Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych 
oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów 

oraz napełniania przydomowych basenów.
 prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie 

się do powyższej prośby! ZGK w Przytyku
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 17 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
we Wrzosie po raz pierwszy odbyły Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych Gminy Przytyk w Tańcu Towarzyskim. 
Od września 2021 r. w klasach czwartych wdrożono 
Program Powszechnej Nauki Tańca Towarzyskiego 
w ramach czwartej godziny WF, podczas której prowa-
dzone są zajęcia taneczne.
 Mistrzostwa przeprowadzono w  dwóch etapach. 
W  pierwszym rozegrano mistrzostwa poszczególnych 
szkół o Puchar Dyrektora Szkoły, natomiast w drugim 
po dwie najlepsze pary z  każdej szkoły rywalizowały 
w Mistrzostwach Gminy o Puchar Wójta Gminy Przy-
tyk Dariusza Wołczyńskiego.
 Mistrzostwa zostały uświetnione pokazem utalento-

 Powraca dobrze znane i  lubiane letnie kino na trawie. 
Gmina Przytyk oraz Centrum Kultury i Biblioteka w Przy-
tyku zapraszają na kolejną edycję spotkań. Podobnie jak 
w ubiegłych latach, wakacyjne, piątkowe wieczory będziemy 
mogli spędzić razem na stadionie sportowym w Przytyku.
 Lato to idealny czas na nadrobienie zaległości kultu-
ralnych. Kto z nas nie chciałby spędzić trochę czasu na 
świeżym powietrzu podczas oglądania dobrego filmu?  
W  tym roku repertuar ponownie wypełnią filmy ani-

MisTRZosTWa sZKół podsTaWoWYch W TańcU ToWaRZYsKiM

KiNo Na TRaWiE EdYcja 2022

mowane oraz filmy dla starszej publiczności, które nasi 
mieszkańcy wybrali w internetowym głosowaniu. Pierw-
szy seans odbył się 24 czerwca. Prosimy o śledzenie za-
powiedzi na naszej stronie internetowej: www.przytyk.pl 
i naszym Facebooku. 

UG A.K.

Zwycięzcy z PSP Wrzeszczów.

 Zwycięzcy z PSP Wrzos.

Uczestnicy Mistrzostw.

Letnie kino na trawie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.

Pierwsze spotkanie na stadionowej trawce odbyło się 24 czerwca.

wanej uczennicy będącej zawodniczką Akademii Tańca 
CMG, która jest koordynatorem „Programu”. Organi-
zatorem Mistrzostw była Publiczna Szkoła we Wrzosie 
reprezentowana przez Panią dyrektor Jolantę Kowalik  
i  Akademia Tańca CMG. 

UG R.F.

Terminy seansów 
„Kina na trawie 2022”

24 czerwca* „O czym marzą zwierzęta”

1 lipca* Bodyguard i żona zawodowca

15 lipca *Skąd się biorą sny"

5 sierpnia* Druga połowa

* terminy seansu mogą ulec zmianie.
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 Mieszkańcy Gminy Przytyk mają możliwość ko-
rzystania z  aplikacji, która umożliwia przeglądanie 
harmonogramu odbioru odpadów w  wybranych 
miejscowościach, włączenie przypomnienia o zbliża-
jącym się odbiorze z danej miejscowości, zapoznanie 
się zasadami segregacji odpadów oraz wyszukiwanie 
konkretnych odpadów wraz z podpowiedzią, do ja-
kiego pojemnika dany odpad należy wrzucić.
 Aktualnie została wdrożona nowa wersja aplikacji 
Kiedy Śmieci zawierająca moduł: „Wiadomości od 
mieszkańców”. Nowa wersja jest dostępna dla użyt-
kowników w sklepie App Store. 

  Zgodnie z  założenia-
mi planu pracy OSP we 
Wrzosie na rok 2022, 
w dniu 20 maja odbyło 
się spotkanie strażaków 
z  dziećmi z  Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego we Wrzo-
sie. Wizyta rozpoczęła 
się od rozmowy na te-
mat zapobiegania po-

żarom oraz zachowania się podczas ich zaistnienia. 
Sześciu Druhów ubranych było w różne mundury: 
galowy, koszarowy, polarowy, bojowy stary i nowy. 
Podczas wizyty strażaków odbyły się pokazy na 
sprzęcie ratowniczo – gaśniczym  będącym na wy-
posażeniu jednostki oraz przeprowadzona została 
nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. Całe spo-
tkanie sprawiło dużo frajdy, radości i  zadowolenia 

NoWa WERsja apliKacji „KiEdY śMiEci”

dUżo fRajdY i Radości połącZoNEj Z EdUKacją

w przypadkU wątpliwości dotyczącej 
segregacji śmieci czy też ich nieodebrania 

z posesji można wysłać wiadomość tekstową 
do administratora systemU, 

czyli gminy przytyk. 

Funkcja „Wiadomości od mieszkańców” pozwala na 
dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami 
a Gminą. Mieszkańcy będą mogli zgłosić problemy 
w dwóch panelach: 
1.  Zadaj pytanie- w przypadku pytań dotyczących np. 

prawidłowej segregacji, 
2.  Zgłoś reklamację- np. w  chwili np. nieodebrania 

śmieci z posesji. 
 Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem 
Android i iOS oraz na smartfony Huawei (bez wspar-
cia Google). Nadal jest ona całkowicie anonimowa. 
Żadne dane użytkowników nie są w niej zbierane. 
Zachęcamy mieszkańców do pobrania najnowszej 
wersji Aplikacji! 

UG D.P.

Niezapomniana przygoda, która w przyszło-
ści może przerodzić się w życiową pasję.

Wspólna akcja szkoleniowa zakończyła się sukcesem.

Oprogramowanie posiada harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejsco-
wości na terenie gminy Przytyk. Aplikacja „Kiedy Śmieci” ułatwi nam przygotowywa-
nie odpowiednich worków na wybrane dni. 

zarówno dzieciom jak i  strażakom. Każdy z  uczniów 
mógł wcielić się w rolę strażaka poprzez przymierzenie 
munduru jak i obsługę sprzętu gaśniczego przy opiece 
druhów. Na koniec dzieci otrzymały słodycze, a dzielni 
strażacy pamiątkowy album.

OSP Wrzos W.O.
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 Producent rolny, który chce odzyskać część środków 
wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rol-
nej, powinien w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 
sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta 
Gminy Przytyk wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 

 2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Auty-
zmu, będący gestem solidarności i wsparcia dla osób 
z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu i  ich rodzin. 
Głównym przesłaniem tego dnia jest poszerzenie świa-
domości społecznej na temat spektrum autyzmu.
 Do celebrowania tego święta włączyła się cała nasza 
społeczność szkolna i  oddziały przedszkolne. W  tym 
dniu symbolem solidarności z  osobami ze spektrum 
autyzmu był kolor niebieski, dlatego też we wtorek 5 
kwietnia nasi uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracow-
nicy szkoły mieli na sobie niebieski element gardero-
by. W grupach oddziałów przedszkolnych zorganizo-
wano zajęcia poświęcone tematyce autyzmu. Odbyła 
się pogadanka z  dziećmi, wspólne tworzenie plakatu 
i ćwiczenia dzięki, którym dzieci mogły doświadczyć, 
jak odczuwają i odbierają świat osoby ze spektrum au-
tyzmu. Uczniowie klas I-III i IV-VI wykonali plakaty 
na znak solidarności z osobami z autyzmem. Wszyscy 

stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok. 
 W 2022 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony zo-
stał w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napę-
dowego. Natomiast limit zwrotu podatku akcyzowe-
go w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * liczba ha użytków 
rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła. Wniosek oraz za-
łączniki są dostępne na stronie Urzędu Gminy Przy-
tyk. Zwrot środków przyznanych w  II turze, nastąpi 
w terminie 3 - 31 października 2022 r. - przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku.

UG K.L.

ii TURa ZWRoTU podaTKU aKcYZoWEgo dla RolNiKóW W 2022 RoKU

śWiaToWY dZiEń śWiadoMości aUTYZMU W sZKolE WE WRZEsZcZoWiE

Klasa IV. Oddział przedszkolny.

Klasa I.

wykonali także niebieskie serca tworzące „Niebieski 
bukiet dla autyzmu”. Jednym z  głównych punktów 
obchodów tego dnia było zrobienie wspólnych zdjęć, 
trzymając w  ręku niebieskie balony i wstążki. W ten 
sposób daliśmy znak społeczeństwu, że rozumiemy, ak-
ceptujemy i jednoczymy się z osobami z autyzmem.

PSP we Wrzeszczowie M.P.
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 Polepszy się bilans wody w rzece Radomce, a co za 
tym idzie zmniejszy się zagrożenie suszą i poprawią się 
walory estetyczne koryta. To wszystko dzięki jazowi, 
jaki zostanie zbudowany na rzece. Najpierw jednak 
musi powstać projekt inwestycji. W poniedziałek 23 
maja w Urzędzie Gminy w Przytyku zostało podpisane 
porozumienie w tej sprawie z Państwowym Gospodar-
stwem Wodnym Wody Polskie. Ze strony urzędu po-
rozumienie podpisał Wójt Dariusz Wołczyński, drugą 
stronę reprezentowali Przemysław Daca Prezes Wód 
Polskich oraz Mirosław Kurz Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 W  uroczystości podpisania porozumienia wzięli 
udział również: Stanisław Karczewski — Senator RP, 
Andrzej Kosztowniak — Poseł RP, Maciej Brzeski — 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu, Mirosław Cha-
biera — Kierownik Działu ZPI oraz Krzysztof Wlazło 
— Przewodniczący Rady Gminy Przytyk. 
 Wynikiem realizacji porozumienia będzie budowa 

obiektu związanego z gospodarowaniem zasobów wod-
nych polegająca na przeciwdziałaniu skutkom suszy. 
Szacowana przez gminę Przytyk, na podstawie podob-
nych realizacji, wartość inwestycji wynieść może 5 mln 
złotych, które w całości pokryje Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie. 
 Gmina Przytyk oraz Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie zobowiązują się w  zawartym 
porozumieniu do podejmowania wspólnych działań 
mających na celu przygotowanie i  realizację zadania 
w postaci budowy jazu na Radomce. Podpisywane po-
rozumienie określa podział poszczególnych czynności 
pomiędzy Gminę oraz Wody Polskie. 
 Zadaniem Gminy Przytyk, do którego samorząd 
obliguje się w  podpisywanym dokumencie, będzie 
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z  uzy-
skaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji ad-
ministracyjnych niezbędnych do realizacji zadania; 
nieodpłatnie przekazanie opracowanej dokumentacji 
i przeniesienia uzyskanych decyzji administracyjnych 
na rzecz Wód Polskich.
 Zadaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie będzie pomoc przy opracowywaniu do-
kumentacji projektowej i  pozyskiwaniu wymaganych 
prawem decyzji administracyjnych oraz budowa jazu 
na Radomce, po uzyskaniu przez Wody Polskie środ-
ków finansowych.

UG A.K.

ii TURa ZWRoTU podaTKU aKcYZoWEgo dla RolNiKóW W 2022 RoKU

śWiaToWY dZiEń śWiadoMości aUTYZMU W sZKolE WE WRZEsZcZoWiE

poRoZUMiENiE W spRaWiE BUdoWY jaZU Na RadoMcE

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

Od lewej: Krzysztof Wlazło – Przewodniczący Rady Gminy w Przytyku, Mirosław 
Chabiera – Kierownik Działu ZPI, Maciej Brzeski – Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Radomiu, Andrzej Kosztowniak – Poseł RP, Stanisław Karczewski – Senator RP, Da-
riusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk, Mirosław  Kurz – Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich.

Po podpisaniu porozumienia, wizytowano tereny nad rzeką Radomką.
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na zakończenie mUzycznym gościem imprezy 
byli jagoda & brylant, dUet specjalizUjący 
się w gatUnkU disco-dance. ich występ na 

scenie rozpoczął się ok godziny 20.00.

fEsTYN poWiTaNiE laTa Nad ZalEWEM jagodNo

 W niedzielę, 26 czerwca nad zalewem Jagodno odbył 
się Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”, organizowany 
przez Powiat Radomski oraz Gminę Przytyk. Były zawo-
dy w stylu Ninja Warrior na gigantycznych, dmuchanych 
torach przeszkód, a muzycznym gościem wydarzenia zo-
stał zespół Jagoda & Brylant.
 Podczas festynu nie zabrakło tradycyjnego przeciągania 
liny, ale nowością były wyścigi na ruroskoczkach. W pro-
gramie znalazły się również zawody dla najmłodszych, 
którzy rywalizowali w biegach na krótkie dystanse. 
 Kolejnym wyjątkowym punktem programu było bicie 
polskiego rekordu Guinnessa w  liczbie osób jedzących 
jednocześnie jagodzianki. Smaczne wypieki specjalnie na 
to wydarzenie przygotowała Piekarnia Wacyn Ewy Brze-
zińskiej i Andrzeja Karczewskiego. 
 Podczas gdy na lądzie trwały zawody i biegi, na wo-
dzie można było wziąć udział w warsztatach nauki pływa-
nia na deskach SUP. W arkana tego sportu wprowadziła 

wszystkich chętnych instruktorka pływania na deskach 
SUP Justyna Prygiel z Klubu SUP Jedlnia-Letnisko. 
 Na scenie zaprezentowały się także grupy taneczne 
z Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku, a  także ze 
szkoły tańca ROCKSTEP w Radomiu. Imprezę popro-
wadziła energiczna Agnieszka Mleczko, a zawody sporto-
we komentował Włodzimierz Bojarski. Organizatorami 
wydarzenia byli: Powiat Radomski i Gmina Przytyk.

UG A.K.

Gwiazdą wieczoru był zespół Jagoda & Brylant. W programie wydarzenia był również start w zawodach 
biegowych dla najmłodszych.

Piknik był również okazją do przypomnienia zasad pierwszej pomocy. Zwycięscy zawodów odebrali nagrody na scenie.
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z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej! 
 Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach, nasza Gmina obowiązana jest do prowa-
dzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieru-
chomości i  przedsiębiorców obowiązków wynikają-
cych z ww. ustawy. Właściciele tychże nieruchomości, 
w  ramach kontroli prowadzonej w  myśl przepisów 
ww. ustawy, mogą zostać wezwani do przedłożenia ko-
pii aktualnych umów i dowodów uiszczania opłaty za 
usługę. W związku z powyższym, jeżeli dotychczas nie 
wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowią-
zani są do niezwłocznego wykonania tego obowiązku. 
 Wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych są zo-
bowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych 
przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w  regulaminie oraz w  sposób 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a 
ust. 1 wskazanej ustawy. Przedsiębiorcom nieposiada-
jącym umowy na odbieranie odpadów komunalnych 
grozi kara grzywny. 

przedsiębiorco! 
jeśli nie masz jeszcze podpisanej 

Umowy na odbiór odpadów 
komUnalnych, zawrzyj ją 

niezwłocznie. 

 Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać in-
dywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, z  przedsiębiorcą 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej na tere-
nie Gminy Przytyk. Wykaz podmiotów dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: 
przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną 
na działalność gospodarczą (nieruchomość mieszana), 
właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, 
dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych 
wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
dopuszcza w przypadku prowadzenia w  części lokalu 
mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodar-
czej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w  ramach opłaty dotyczącej nierucho-
mości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).
 Przypominamy podmiotom, które prowadzą dzia-
łalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie 
odpadów komunalnych z  gospodarstwa domowego 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku przy-
pomina, że maj 2022 r. był ostatnim miesiącem, w którym 
ośrodek wypłacał świadczenia wychowawcze 500+.
Prawo do świadczenia wychowawczego na tzw. okres 
świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku 
do 31 maja roku następnego, (obecnie 01.06.2022 r. 
do 31.05.2023 r.) ustala ZUS.
 Dodatkowo informujemy, że wnioski należy składać 
wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą re-

oBoWiąZEK ZaWaRcia UMoWY Na odBióR odpadóW 
Z dZiałalNości gospodaRcZEj

500+ W ZaKładZiE UBEZpiEcZEń społEcZNYch

alizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez 
wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

GOPS A.M.
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 W czerwcu zakończono prace przy budowie nowej 
sieci wodociągowej na terenie osiedla wielolokalowe-
go w miejscowości Zameczek Kolonia. Dotychczaso-
wa, istniejąca w  tym miejscu sieć sprawiała ogrom-
ne problemy Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Przytyku, dlatego też zdecydowano się na jej wy-
mianę. W ramach prac wybudowano ok. 400 metrów 
nowej  infrastruktury. 
 Zadanie było wsparte środkami z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 w wysokości 201 985,16 zł,   
które  miały być przeznaczone na realizację inwesty-
cji w miejscowościach, w których funkcjonowały zli-
kwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Rolnej (PGR-y).

UG A.K.

 W dniu 14 czerwca 2022 r. dokonano aktu wandali-
zmu ta terenie przepompowni kanalizacyjnej, przy ulicy 
Wrzoskiej. Poszkodowanymi w  tej sprawie są zarów-
no Gmina Przytyk, jak i lokalna społeczność, czyli my 
wszyscy, którzy ponosimy skutki tego typu występków.  
 Uszkodzono elementy automatyki, które sterowały 
pracą pomp w  tej przepompowni (wyrwana szafa ste-
rownicza, uszkodzony sterownik, rozbity układ sygna-
lizacyjny). Szacowany koszt naprawy tej przepompowni 
to nie mniej niż 20 tys. zł. Mając na uwadze obecną sy-
tuację na rynku, gdzie okres oczekiwania na podzespoły 
elektroniczne wynosi nawet 16 tygodni, zdajemy sobie 
sprawę z tego, że mogą w tym okresie wystąpić utrud-
nienia w pracy tej sieci kanalizacyjnej. 
 Zakład Gospodarki Komunalnej w  Przytyku nie-
zwłocznie powiadomił odpowiednie organy o  tym 
zdarzeniu, oraz przystąpił do zabezpieczenia uszko-

ZaKońcZYła się BUdoWa siEci WodociągoWEj W MiEjscoWości 
ZaMEcZEK KoloNia

dzonych urządzeń i  podjął działania mające na celu 
przywrócenie normalnej pracy urządzeń, aby skut-
ki tego zdarzenia były w  jak najmniejszym stopniu 
odczuwalne dla mieszkańców. Kilka dni później, 19 
czerwca 2022 r. w  miejscowości Młódnice,  stwier-
dzono uszkodzenia następnych elementów szaf ste-
rowniczych. Zarówno w  Młódnicach jak też przy 
ulicy Wrzoskiej uszkodzono zamki i  kłódki przy 
ogrodzeniu terenu przepompowni. Incydent ten nie 
powinien przejść bez echa i być obojętny dla naszej 
lokalnej społeczności, ponieważ obiekty te służą nam 
wszystkim, a  nie są obozem treningowym dla wanda-
li. Dla niektórych osób może to błaha sprawa, ale nie 
możemy pozwolić, aby wandalizm rozlał się w Naszej 
Gminie i to za naszym przyzwoleniem. 

ZGK D.T.

Koszt całego zadania to ok. 250 tysięcy złotych.

ZNisZcZoNo pRZEpoMpoWNiE ściEKóW



21G 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 y

dRoga poWiaToWa W sTRoNę doMaNioWa po pRZEBUdoWiE

sołEcKiE spoTKaNia Z MiEsZKańcaMi

 23 czerwca został oddany do użytku przebudowany blisko 
kilometrowy odcinek drogi powiatowej biegnący od miejsco-
wości Podgajek w kierunku Wrzosu.
 W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię jezdni 
wraz z jej poszerzeniem, ścieżkę rowerową, ciąg pieszo – ro-
werowy, peron autobusowy, przebudowę istniejących zjaz-
dów indywidualnych i publicznych, przebudowę istniejących 
rowów przydrożnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej, 
oznakowanie poziome i pionowe.

 Zakończyły się tegoroczne spotkania sołeckie. W  tym 
roku ze względu na panującą w okresie zimowym epidemię, 
zebrania odbyły się w maju oraz czerwcu. Spotkania zostały 
zorganizowane przez Wójta Gminy Przytyk Dariusza Woł-
czyńskiego, który przedstawił działania samorządu w latach 
2019-2021 oraz plany na najbliższy czas. 
 W  spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy poszczególnych 
sołectw, przedstawiciele Urzędu Gminy, radni, a także sołtysi 
reprezentujący daną miejscowość. 
 Zebrania były okazją do przekazania informacji dotyczą-
cych inwestycji jakie realizowane są na terenie naszej gminy, 
ale również do przypomnienia mieszkańcom o  obowiązku 
dotyczącym wpisania się do Centralnej Ewidencji Emisyj-

 Kolejna inwestycja powiatowa realizowana na terenie gmi-
ny Przytyk to przykład udanej współpracy. Przebudowa drogi 
została wsparta środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 1,7 miliona złotych oraz rezerwy sub-
wencji ogólnej budżetu państwa prawie 450 tysięcy. W kosz-
tach inwestycji partycypowała również gmina Przytyk, której 
radni przekazali na ten cel kwotę 1 miliona złotych. 

UG A.K

ności Budynków czy chociażby o  obowiązku umieszczenia 
w widocznym miejscu, przed swoją posesją numeru porząd-
kowego. Podczas swojego wystąpienia Wójt Gminy Przytyk 
podzielił się również z mieszkańcami swoimi uwagami doty-
czącymi nowych zadań samorządu
 Podczas zebrań każdy z  mieszkańców mógł zabrać głos 
i  podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wśród spraw, które 
w  opinii większości mieszkańców gminy stanowią kwestię 
priorytetową, na pierwszy plan bezsprzecznie wysuwają się: 
poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych, a także uzupeł-
nienie oświetlenia ulicznego.

UG A.K.

Koszt całego zadania to ok. 250 tysięcy złotych.

Stan drogi po przebudowie.

Otwarcie drogi.

Zebranie sołeckie w miejscowości Wrzos odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej.

z racji rezygnacji z fUnkcji sołtysa pani 
marioli milczarskiej, podczas zebrania 

sołeckiego w miejscowości maksymilianów 
został wybrany nowy przedstawiciel tejże 

miejscowości. nowym sołtysem został 
robert dygant. panU sołtysowi serdecznie 

gratUlUjemy. 
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„ZdRoWo i WEsoło”

dZiEjE gMiNY pRZYTYK po 1918 RoKU

 Dzięki wsparciu finansowemu z Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Razem dla Radomki”, a także współpracy z partne-
rami m. in. Gminą Przytyk, CKiB w Przytyku oraz OSP 
w Przytyku został zrealizowany projekt pt. „Utworzenie 
ścieżek biegowych na terenie Gminy Przytyk”. W ramach 
tego zadania zostało wytyczonych i  oznakowanych pięć 
szlaków, z  których każdy posiada tablicę informacyjną 
z umieszczoną mapą oraz informacje na temat ciekawo-
stek architektonicznych, historycznych i przyrodniczych, 
które można spotkać na trasie. Częścią całego przedsię-
wzięcia był również piknik sportowy, podczas którego 
nastąpiło oficjalne otwarcie Ścieżek Biegowych. Impre-
za cieszyła się bogatą frekwencją zarówno wśród dzieci, 
młodzieży, jak i osób dorosłych. Dla każdej z tych grup 
zostały przygotowane konkurencje sprawnościowe, a dla 
najlepszych uczestników nagrody. Nie obyło się także bez 
zdrowego i  smacznego poczęstunku, a  dla chętnych do 
dyspozycji pozostawał dietetyk.
 Utworzenie ścieżek biegowych na terenie gminy Przy-
tyk współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działa-
nia ,,Razem dla Radomki’’ pn. ,,Wsparcie inicjatyw lokal-
nych’’, w  ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrożenie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

CKiB A.B.

 W związku z pracami nad kolejną częścią książki dotyczą-
cej historii gminy Przytyk, zwracamy się do Państwa z prośbą 
o udostępnienie swoich zbiorów fotograficznych. Szukamy 
starych fotografii z XX wieku, które pokazują architekturę, 
kulturę i codzienne życie mieszkańców naszej gminy. Poszu-
kujemy zdjęć z każdego okresu sprzed lat 2000.
 Fotografie można przesyłać na adres: promocja@przytyk.
pl. Jeśli nie ma możliwości przesłania zdjęcia w formie elek-
tronicznej — prosimy o ich wypożyczenie. Zdjęcia zostaną 
zeskanowane i zwrócone w stanie nienaruszonym. Z góry ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wspomóc nas 
w poszukiwaniach i podzielą się posiadaną dokumentacją. 
Szczegóły można uzyskać pod nr tel. 6180095 wew. 43

UG A.K.

Odpowiednia rozgrzewka i do startu.

Bieg w workach – to nie takie proste!

Uczestnicy z grupy „juniorów” po zmaganiach sportowych.

Promocja książki „Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 1918 roku”.
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UZalEżNiENiE BEhaWioRalNE

BędZiE KolEjNa iNWEsTYcja dRogoWa

 Zgodnie z  definicją Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) - uzależnienie jest to stan psychiczny, a niekie-
dy także fizyczny, wynikający z interakcji pomiędzy or-
ganizmem a środkiem uzależniającym, charakteryzujący 
się zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do któ-
rych należy konieczność zażywania tego środka, w spo-
sób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego wpływu 
na psychikę, a niekiedy także po to, aby uniknąć przy-
krych objawów wynikających z  jego braku. We współ-
czesnych czasach uzależnieniem oraz zachowaniem na-
łogowym może być prawie wszystko. Uzależnienia mają 
destrukcyjny wpływ na życie człowieka. Wyjść z nało-
gu jest bardzo trudno, choć istnieje wiele sposobów na  
wyleczenie się z nich. 

Uzależnienia behawioralne określane również jako 
czynnościowe dotyczą zazwyczaj:
•	 Internetu,	 tzw.	siecioholizm,	który	polega	na	wielo-

godzinnych sesjach i  surfowaniu po stronach inter-
netowych,

•	 	komputera	 i gier	komputerowych	(gry	on-line,	 sta-
cjonarne),

•	 	gier	hazardowych,
•	 	seksu	(seksoholizm),
•	 	zakupoholizmu	—	uzależnienie	od	kupowania	m.in.	

odzieży, przedmiotów,
•	 	pracy,	tzw.	pracoholizm,
•	 	uzależnienia	od	leków	przeciwbólowych,
•	 	uzależnienia	od	fast	foodów,
•	 	jedzenia	(jedzenioholizm).
 Poza ww. uzależnieniami można mówić również o fo-

 Po drogach powiatowych przebudowywanych w kie-
runku Wrzosu i Sukowskiej Woli nadszedł czas na drogę 
w  kierunku Maksymilianowa. W  czerwcu Powiatowy 
Zarząd Dróg przeprowadził postępowanie przetargo-
we w  sprawie wyłonienia wykonawcy, którym została 
firma STRABAG.
 W planach inwestycyjnych jest zmiana nawierzchni 
asfaltowej na odcinku prawie 3 kilometrów oraz bu-
dowa ciągu pieszego. Zadanie to jest dofinansowane 
z Rezerwy Ogólnej z Budżetu Państwa. 

UG A.R.

noholizmie (uzależnienie od telefonu komórkowego), 
kart płatniczych, portali społecznościowych czy środ-
ków masowego przekazu. Niemniej jednak repertuar 
współczesnych uzależnień behawioralnych nieustannie 
się poszerza. Wyróżnić można w  tym znaczeniu orto-
reksję (uzależnienie i nadmierną koncentrację na zdro-
wym jedzeniu), bigoreksję (przesadną dbałość o własną 
sylwetkę). Ponadto wskazać należy uzależnienie od za-
biegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Co 
ważne, przykłady można tu mnożyć, ponieważ w  dzi-
siejszym świecie wszystko może być źródłem potencjal-
nego uzależnienia.
   
 jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer 
801 889 880 - telefon zaufania dla osób cierpiących 
z powodu uzależnień behawioralnych czynny codzien-
nie w  godz. 17-22. Koszt połączenia w  zależności od 
taryfy operatora.
 Więcej informacji o uzależnieniach na stronie inter-
netowej www.gops.przytyk.pl w zakładce Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GOPS A.P.

Rozbudowa drogi powiatowej łączącej miejscowości Przytyk i Maksymilianów będzie 
kosztowała ponad 12 milionów złotych. 



Urząd gminy przytyk
(48) 6180087, 6180095
przytyk@przytyk.pl
www.przytyk.pl

Zakład gospodarki Komunalnej w przytyku
(48) 618 03 18
zgk-przytyk@wp.pl
www.zgk-przytyk.pl
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