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Pól miliona dofinansowania 
- nowy budynek osP w 
Goszczewicach

 Zapadła decyzja o  budowie nowej strażnicy OSP 
w  Goszczewicach. Druhowie zyskają garaż oraz po-
mieszczenia gospodarcze. Jak mówi sam Naczelnik 
OSP w Goszczewicach Marian Idzikowski - Nowy bu-
dynek dla Ochotniczej Straży Pożarnej to inwestycja 
długo wyczekiwana i potrzebna. Dotychczasowa remi-
za, wybudowana 1965 roku jest w złym stanie technicz-
nym. Normy dla pomieszczeń tego typu nie są spełnione.
 Szacunkowy koszt budowy nowego obiektu opiewa 
na kwotę 991 115,83 zł., natomiast aż 500 000,00 zł to 
dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nowy budynek OSP wybudowany zostanie w central-

Projekt strażnicy.

Obecny budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

nym miejscu Goszczewic, pomiędzy drogą powiatową, 
a  pobliskim stawem. Znana jest już koncepcja tego 
miejsca. Projektowany budynek będzie jednokondy-
gnacyjny i będzie posiadał wielospadowy dach. Reali-
zacja tego zadania zakończy się w roku 2021.
 Nie zapomniano także o pozostałych mieszkańcach 
Goszczewic. Specjalnie dla nich w budynku OSP zago-
spodarowane zostanie pomieszczenie na Dom Ludowy- 
miejsce do organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych 
pozwalających na aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 Wiemy, jak ważną rolę w życiu lokalnych społeczno-
ści pełni Ochotnicza Straż Pożarna. Ochrona zdrowia 
i życia oraz ludzkiego mienia to zadania, z którymi na 
co dzień mierzą się strażacy. Mamy nadzieję, że nowy 
budynek będzie dobrze służył strażakom-ochotnikom, 
jak i mieszkańcom Goszczewic przez kolejne długie lata!

K. Suwalska
 Kierownik Ref. UG w Przytyku

OchOtnicza Straż POżarna 
w GOSzczewicach działa już 

w tej miejScOwOści Od rOku1931. 
Od 1997 zaSila SzereGi krajOweGO 
SyStemu ratOwniczO-GaśniczeGO. 

Obecnie w tej jednOStce

Pracuje 26 druhów. 
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Szanowni Państwo,

 minął już miesiąc odkąd dzieci wróciły do szkół, a  jesień od tygodni 
zagląda do naszych ogrodów. Tegoroczny okres jesienno-zimowy będzie jednak 
inny. W  kraju wzrasta liczba zakażeń wirusem COVID-19, od 23 września 
utrzymując się powyżej 1000 nowych zarażeń dziennie. Dlatego tak ważne 
jest, aby podczas powrotów do szkół i  pracy, pamiętać o  panujących zasadach 
sanitarnych, szczególnie tych obowiązujących w  Ośrodkach Opieki Zdrowia, 
które ze względu na nadchodzący czas grypowo-przeziębieniowy będą pracować 

w szczególnie trudnych warunkach.

 Zasady obowiązujące w naszym Ośrodku Zdrowia zostały wprowadzone odgórnie, w celu zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania placówki, a przede wszystkim aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pacjentom 
i całemu personelowi. Aktualnie największe zmiany dotyczą procedury konsultacji medycznej. Pamiętajmy, 
że w pierwszej kolejności umawiamy się na teleporadę i to od lekarza zależy, czy osobista wizyta w Ośrodku 
będzie konieczna. Zmieniają się również zasady wykonywania badań laboratoryjnych – obecnie przed 
zabiegiem konieczne jest umówienie się na konkretną godzinę, aby nie tworzyć kolejek.

 Również w szkołach na terenie gminy wprowadzono procedury bezpieczeństwa dostosowane do wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie podejmowane działania dopasowane są do specyfiki danej placówki. 
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, dlatego pozostaję w  stałym 
kontakcie z dyrektorami wszystkich placówek, aby w razie konieczności podjąć natychmiastowe działania.

 Ze względu na panującą pandemię koronawirusa zachęcam również wszystkich mieszkańców 
gminy Przytyk do załatwiania spraw urzędowych, w  szkołach czy Ośrodku Zdrowia, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, skrzynki ePUAP lub telefonu. Sprawy w  urzędach załatwiajmy osobiście jedynie 
w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem.

 Mimo panujących obecnie warunków epidemicznych, gmina nie zwalnia tempa prac. Nieustannie 
walczymy o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych na realizację nowych inwestycji. Dofinansowania 
to ważny aspekt przy podejmowaniu decyzji o kolejnych porojektach, ponieważ znacząco odciążają gminny 
budżet. Jedną z ostatnich takich inwestycji jest długo wyczekiwana budowa nowego budynku dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Goszczewicach. Udało się pozyskać na ten cel pół miliona złotych.

 Okres jesienny w pełni zawitał do naszej gminy. Mamy coraz krótsze dni, a zmierzch zapada już koło 
godziny 18:00. Jest to czas wyjątkowo sprzyjający złodziejom, którzy w okresie wakacyjnym dopuścili się 
kradzieży urządzeń z  placu zabaw w miejscowości Krzyszkowice. Dlatego apeluję o  to, aby każdy z nas 
zwracał większą uwagę na okolicę w której mieszka, by nie doszło do kolejnych dewastacji. Przypominam, 
że w razie zauważenia podejrzanego zachowania sprawę można zgłosić policji pod numerem 112 lub 997.

 W najnowszym numerze Informatora znajdziecie Państwo interesujące artykuły podsumowujące pracę Ośrodka 
Zdrowia w dobie pandemii oraz ciekawą publikację pod tytułem „Od małego dzieciaka do dzielnego przedszkolaka” .

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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 Od momentu wprowadzenia stanu pandemii SARS 
CoV-2 w Polsce tj. od połowy marca 2020 roku rów-
nież Ośrodek Zdrowia cały czas musi mierzyć się 
z działaniem w tym trudnym czasie. 
 Wiele ciężkich tygodni i  miesięcy za nami, jednak 
wszystko wskazuje na to, że wirus pozostanie z nami na 
dłużej. Dalej jesteśmy zmuszeni prowadzać reżim sanitar-
ny, by udzielać świadczeń medycznych naszym mieszkań-
com. Wprowadzone w marcu zalecenia sanitarne, środki 
ochrony osobistej oraz zakaz przebywania większej ilości 
pacjentów na terenie placówki, pomogły nam utrzymać 
leczenie pacjentów bez konieczności wstrzymania działal-
ności. Robimy wszystko dla naszych mieszkańców, my-
śląc o ich bezpieczeństwie i poczuciu stabilizacji. Warto 
podkreślić, iż niestety wiele Ośrodków w tym czasie mu-
siało zamknąć swoje placówki na kilka miesięcy. 
 Stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdro-
wia nie oznacza zamknięcia Ośrodka. Pamiętajmy, że 
codziennie udzielane są TELEPORADY, przepisywane 
leki, wystawiane e-skierowania, zaświadczenia, zwolnie-
nia lekarskie oraz wykonywane badania laboratoryjne. 
 By móc zachować ciągłość pracy wprowadzone zo-
stały rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ry-
zyka zakażenia tj.:
- TELEPORADA: pacjent konsultuje się telefonicznie 
z lekarzem, który podczas zebranego wywiadu decyduje 
o dalszym kierunku leczenia.
- KONSULTACJA W  OŚRODKU: pacjent pojawia 
się w placówce w wyznaczonym przez lekarza terminie 
i  określonej godzinie, po uprzedniej dezynfekcji dłoni 

Podsumowanie Pracy ośrodka zdrowia w czasie trwania 
Pandemii sars coV-2 w Polsce 

wody nie zabraknie- budowana 
jest druGa studnia Głębinowa 
w wólce domaniowskiej

 Jak wiemy za-
pewnienie dostępu 
do wody pitnej to 
jedno z  podstawo-
wych praw człowie-
ka oraz nadrzęd-
ne zadanie własne 
gminy, uregulowa-
ne ustawą o samorządzie gminnym. 
 Aktualnie w  stacji uzdatniania wody w  Wólce Do-
maniowskiej znajduje się tylko jedno ujęcie wody. Dla 

oraz z  zakrytym nosem i ustami. Pacjenci zobowiązani 
są do zachowania co najmniej 1,5m odstępu od innych. 
Osoby towarzyszące nie mogą wejść na wizytę, wyjątek 
stanowią dzieci z rodzicami/opiekunami. 
  Ośrodek Zdrowia uruchomił również dodatkowy nu-
mer telefonu służący pacjentom do rejestracji 505 413 
690. Wcześniejsza linia telefoniczna przeznaczona jest do 
udzielania TELEPORAD. Zastosowany podział znaczą-
co wpływa na możliwość dodzwonienia się do placówki 
oraz skrócenia czasu oczekiwania na konsultację. Pamię-
tajmy o umówionych teleporadach i starajmy się zawsze 
mieć przy sobie telefon. Tak samo, jak Państwu i nam 
zależy na Waszym zdrowiu.

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

bezpieczeństwa ciągłości jej dostaw do gminnego wo-
dociągu konieczne było podjęcie decyzji o budowie ko-
lejnego ujęcia. Jak mówi Jacek Krześniak – Prokurent 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku – Nie bez 
znaczenia jest fakt, że zaprojektowano ujęcie o większej 
niż dotychczas wydajności jako bazę do planowanej mo-
dernizacji i rozbudowy instalacji technologicznej obiek-
tu. Zaprojektowane ujęcie oraz studnia istniejąca będą 
pracować naprzemiennie, a  w  przypadku ewentualnej 
awarii którejkolwiek z  pomp głębinowych, każda ze 
studni będzie mogła samodzielnie obsłużyć stację. Sa-
modzielnym inwestorem zadania jest Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Przytyku Sp. z o. o.

A. Kosuniak
Pracownik UG w Przytyku 

Od POczątku Pandemii SPzOz 
wykOnał :

6 990 telePOrad

690 zabieGów (m.in. ekG,rr)
260 zaSzczePiOnych dzieci

360 zabieGów labOlatOryjnych

570 zabieGów StOmatOlOGicznych

*dane na dzień: 11 września 2020r. 

Prace podczas budowy studni 
w Wólce Domaniowskiej. 



5G 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

dzień sPortu na orliku 
z młodzieżową drużyną 
Pożarniczą w Przytyku

 
Dnia 19.09.2020 r. na przytyckim Orliku, została zorga-
nizowana pierwsza powakacyjna zbiórka naszej MDP po-
łączona z Dniem Sportu.
 Na dzieci czekały liczne konkurencje sportowe oraz 
atrakcje, przygotowane przez druhów: Tomasza Ku-
łakowskiego, Adama Żurawskiego i  Karola Gmyrka 
z  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  Przytyku 
oraz animatorkę p. Małgorzatę Fornal.
 Pierwszym punktem zbiórki było przypomnienie z za-
kresu Pierwszej Pomocy. Mali strażacy mogli obejrzeć 
nowy sprzęt medyczny na naszej torbie PSP-R1. Każdy 
powinien wiedzieć jak dobrze i sprawnie udzielić pomocy, 
w sytuacjach zagrożenia zdrowia, a nawet życia.
 Następnie druhowie OSP Przytyk zaprezentowali sprzęt 
na wozie strażackim marki MAN, dokładnie wytłumaczyli 
do czego służy każde narzędzie i jak się nim posługiwać. 
Największym zainteresowaniem cieszyło się działko wod-
ne, umieszczone na dachu naszego wozu.
 Kolejnym punktem zbiórki były konkurencje spor-
towe, prowadzone przez druha Tomasza Kułakowskie-
go oraz animatorkę Małgorzatę Fornal. Mali strażacy 
zmierzyli się w przeciąganiu liny, biegach oraz w niesa-

mowicie emocjonującym meczu piłki nożnej.
 Na dzieci czekał również poczęstunek przygotowany 
przez Naczelnika OSP Przytyk – dh Tomasza Kułakow-
skiego: wata cukrowa, popcorn oraz kiełbaski z grilla. 
 Po kilku godzinach aktywności sportowej oraz mile 
spędzonym czasie w  kąciku jadalnym, dzieci zostały 
odebrane przez swoich opiekunów i bezpiecznie powró-
ciły do domów. Dziękujemy za zorganizowanie oraz 
liczne przybycie na Dzień Sportu i  zapraszamy na 
kolejną zbiórkę już wkrótce! 

K. Chłopecka
Druh OSP w Przytyku

świadczenia rodzinne, a dochód z GosPodarstwa rolneGo

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Przytyku 
informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020r., 
przeciętny dochód z pracy w  indywidualnych gospo-
darstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. 
wyniósł rocznie 3.244,00 zł.

 W  celu ustalenia dochodu o  przyznanie świadczeń 
rodzinnych w  okresie zasiłkowym 2020/2021 stawka  
z 1 ha przeliczeniowego wynosi miesięcznie – 270,33 zł.

M. Drabik
Pracownik GOPS w Przytyku

Dzień sportu nie mógł obyć się bez meczu piłki nożnej.

Dzięki pięknej pogodzie dzień sportu należał do naprawdę udanych.

Podczas spotkania, najmłodsi mogli przekonać się co znajduje się w torbie ratowniczej.
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od małeGo dzieciaka do 
dzielneGo Przedszkolaka 

wnioskują, oPiniują oraz 
analizują

 W roku szkolnym 2020/2021 w Publicznym Przed-
szkolu w Przytyku dwie grupy przedszkolne Misie oraz 
Pszczółki zmierzyły się z nowym trudnym doświadcze-
niem jakim było rozstanie z rodzicami. Moment pójścia 
do przedszkola jest bardzo ważny zarówno dla dziec-
ka jak i dla rodziców/opiekunów. Dla dzieci to przede 
wszystkim nowe miejsce i nowi koledzy oraz obca pani. 
Dla rodziców to wielkie przeżycie, niepewność oraz lęk 
o  swoje pociechy. Przedszkolak idzie do nowego, nie-
znanego środowiska, co może wzbudzać w nim skrajne 
emocje. Początkowy okres pobytu dziecka w  przed-
szkolu powinien kojarzyć się z przyjemnymi uczuciami 
i przeżyciami, wówczas dziecko będzie pozytywnie na-
stawione na odbiór świata i ludzi. 
 Większość dzieci przystosowuje się dość szybko do 
nowej rzeczywistości natomiast u  innych okres adap-
tacji trwa nieco dłużej. Dzięki ścisłej współpracy mie-

 W roku 2020 zakończyła się dotychczasowa kaden-
cja członków Rady Społecznej działającej przy Ośrod-
ku Zdrowia w Przytyku. 25 sierpnia Rada Gminy 
Przytyk podjęła uchwałę, w której powołała nowych 
przedstawicieli, a  już 16 września w filii SPZOZ we 
Wrzeszczowie odbyło się jej pierwsze posiedzenie. 
W  tej chwili organ ten składa się z  6 osób: Prze-
wodniczącego Rady - Dariusza Wołczyńskiego oraz 
pozostałych członków - Bernadetty Basty, Krzyszto-
fa Wlazło, Dariusza Grotka, Sylwestra Podymniaka 
i Adama Smagowskiego. 
 Rada Społeczna jest organem inicjującym, opinio-
dawczym oraz doradczym kierownika jednostki oraz 
podmiotu go tworzącego. Do jej zadań należy m.in. 
przedstawianie podmiotowi tworzącemu oraz kierow-

dzy rodzicami a pracownikami przedszkola, adaptacja 
dzieci do nowego miejsca przebiega sprawnie, przez co 
dzieci nie odczuwają lęku przed rozstaniem z rodzica-
mi. Współpraca ta jest przemyślana, zorganizowana 
oraz oparta na ustalonych zasadach mających na celu 
osiągnięcie określonych efektów. Dużą rolę w  przy-
stosowaniu się do życia przedszkolnego dzieci odgry-
wa rodzic poprzez rozmowę z dzieckiem oraz wsparcie 
emocjonalne. Warto do adaptacji podchodzić z rozwa-
gą i zaangażowaniem czego skutkiem będą pozytywne 
rezultaty, które możemy obserwować w naszym przed-
szkolu. Nagrodą dla nas nauczycieli jest uśmiech małe-
go przedszkolaka oraz zadowolenie rodziców. 

 W tym ciężkim dla nas czasie dziękujemy rodzicom 
za dostosowywanie się do rad i wskazówek dotyczących 
adaptacji oraz przestrzeganie wszystkich procedur obo-
wiązujących w Publicznym Przedszkolu w Przytyku. 

W. Tarnowska 
Nauczyciel PP w Przytyku 

nikowi wniosków i  opinii w  zakresie regulaminów, 
budżetu Ośrodka Zdrowia. 
 W  tym trudnym czasie życzymy nowo powołanej 
Radzie Społecznej dużo wytrwałości w podejmowaniu 
działań na rzecz naszej społeczności lokalnej. 

A. Kosuniak 
Pracownik UG w Przytyku

Podczas sierpniowej Sesji Rady Gminy powołano nowych członków Rady 
Społecznej.

Młode ,,Pszczółki’’ rozpoczęły swoją przygodę…

Małe ,,Misie’’ dzielnie wkroczyły w nowy przedszkolny świat.
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złodzieje okradli Plac zabaw w krzyszkowicach

Gdzie załatwić sPrawę?

 Takiej kradzieży chyba jeszcze nie było w regionie ra-
domskim: złodzieje ukradli urządzenia z placu zabaw 
w Krzyszkowicach. Części z nich nie zdążyli wywieźć. 
Zdruzgotane są przede wszystkim dzieci, bo w  czasie 
wakacji nie miały gdzie się bawić.
 Kradzież miała miejsce w  nocy z  poniedziałku na 
wtorek 28 lipca. Plac zabaw położony jest przy lokal-
nej drodze stanowiącej dojazd do popularnego zalewu 
w  Domaniowie. Najprawdopodobniej złodzieje przy-
jechali tu większym samochodem. Najpierw zniszczyli 
część ogrodzenia, a  potem zaczęli demontować sprzęt. 
Sprawcy ukradli między innymi huśtawkę, zjeżdżalnię, 
ściankę wspinaczkową oraz stolik do gry w szachy. Obok 
placu zabaw jest siłownia napowietrzna. Tu także złodzieje 

zaczęli rozkręcać urządzenia, ale nie zdążyli ich wywieść. 
- W ten sposób okradzione zostały dzieci spędzające na 
placu zabaw swój wolny czas wspólnie z rodzicami, zna-
jomymi i przyjaciółmi. Nie potrafię zrozumieć podłości 
osób, które ukradły urządzenia służące do zabawy dla 
naszych najmłodszych mieszkańców - komentuje Beata 
Górska, sołtys wsi. 
 Kradzież została zgłoszona Policji. 
- Policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie i usta-
lają sprawcę przestępstwa – poinformowała nas Justyna 
Leszczyńska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Po-
licji w Radomiu. 

I. Drabik
Dyrektor GOK w Przytyku 

Przypominamy, iż wszelkie sprawy, zgłoszenia związane z drogami znajdującymi się na terenie gminy Przytyk, zgła-
szamy do odpowiedniego urzędu ze względu na przynależność drogi. 

 Jednego ze zdemontowanych urządzeń na placu zabaw w Krzyszkowicach złodzieje 
nie zdążyli ukraść.

Najbardziej poszkodowane zostały dzieci, które po ogołoceniu placu zabaw nie 
mają gdzie się bawić.

rodzaj dróg Podmiot odpowiedzialny
Drogi Wojewódzkie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

– Obwód Drogowy Potworów, 
p. Marek Marlica 
tel. 600 031 633

Wykaz dróg wojewódzkich
732 Przytyk – Gózd
740 Radom – Potworów

Drogi Powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Radomiu 
tel. 48 36 55 801 
wew. 231

Wykaz dróg powiatowych
1115W Przytyk-Kożuchów
3334W Wir-Goszczewice-Przytyk
3501W Wrzeszczów – Wrzos –Domaniów
3335W Wir-Ostrołęka-Potkanna
3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk
3502W Przytyk-Wawrzyszów
3503W Młódnice-Jarosławice-Radom

Drogi Gminne Urząd Gminy w Przytyku, tel. 48 618 00 95
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 komPutery dla szkół 
Podstawowych

uroczystość Przejścia na 
emeryturę Pani jadwiGi 
Puszki z GbP w Przytyku

 Kolejna partia sprzętu komputerowego trafiła do 
uczniów szkół podstawowych. Stało się to dzięki kon-
kursowi zorganizowanemu przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa w  ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna szkoła 
+. Kwota dofinansowania, jaką pozyskała gmina Przy-
tyk to 104 015,67 zł. Sprzęt trafił już na początku 
września do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przy-
tyku i Wrzeszczowie. 
 - Komputery zakupiono z  myślą o  dzieciach, które 
w czasach pandemii będą mogły bez problemu konty-

 28 lipca 2020 r. w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Przytyku odbyła się uroczystość w  związku z  przej-
ściem na emeryturę Pani Jadwigi Puszki. Pani Jadwiga 
pracowała jako bibliotekarka ponad 41 lat. Swoją pra-
cę zawodową rozpoczęła w roku 1975 jako pracownik 
Urzędu Gminy w  Przytyku, a  następnie od 1 marca 
1979 roku podjęła pracę w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Przytyku. W latach 2016-2017 pełniła obowiązki 
dyrektora biblioteki. Pani Jadwiga w sposób otwarty i ko-
munikatywny zachęcała mieszkańców Gminy Przytyk do 
nowości czytelniczych. Obdarzona niezwykle starannym 
i estetycznym charakterem pisma, latami tworzyła wpisy do 
ksiąg inwentarzowych, tysięcy kart katalogowych, a także 
opisywała grzbiety książek przed umieszczeniem ich na re-
gałach bibliotecznych. Serdeczne podziękowania za łącznie 
45 lat pracy złożyli: p. Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy 

Przytyk, p. Magdalena Kowalczyk - Zastępca Wójta Gminy 
Przytyk oraz p. Mirosław Krzyszewski – Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Przytyku, życzenia samych rado-
snych i pogodnych chwil oraz spełnienia marzeń przekazali 
również współpracownicy.
 Życzymy sukcesów na dalszej, jakże wspaniałej dro-
dze życia. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni 
Pani o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze 
wspominać spędzone tutaj chwile. 

M. Krzyszewski 
 Dyrektor GBP w Przytyku

nuować naukę podczas zdalnych lekcji. Mam nadzieję, 
iż będą one cenną pomocą nie tylko dla uczniów, ale 
również i nauczycieli – powiedział Dariusz Wołczyń-
ski, Wójt Gminy Przytyk.
 W ostatnim czasie także samorząd Mazowsza prze-
kazał 39 szkołom z całego regionu radomskiego pie-
niądze na zakup komputerów i  programów do na-
uczania, z  którego także gmina Przytyk skorzystała. 
Sprzęt zostanie przekazany do szkoły podstawowej we 
Wrzosie. Co ważne – gmina nie musi dopłacać do 
tego zadania z własnego budżetu. 

K. Pośnik 
Pracownik UG w Przytyku 

Kolejne komputery trafiły do szkół na początku roku szkolnego.

Gmina Przytyk otrzymała wsparcie z Mazowsza na zakup komputerów. Na zdję-
ciu od lewej: Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, Wójt Gminy Przytyk 
Dariusz Wołczyński i Skarbnik Gminy Przytyk Anna Rogulska.

Każdy czytelnik Biblioteki życzy p. Jadwidze samych pogodnych chwil. 
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Ponad Połowa kobiet 
na świecie nie korzysta 
z internetu

 Dzisiejsza kobieta mieszkająca na wsi niczym nie 
różni się od swojej odpowiedniczki mieszkającej 
w mieście. Jest zadbana, coraz bardziej pewna siebie, 
umie dobierać środki do możliwości. Realizując pro-
jekt, chcieliśmy dać współczesnej kobiecie mieszkają-
cej na wsi pewien zastrzyk wiedzy i umiejętności, jaką 
daje wszechobecny Internet. Dla każdej z  nas ważne 
jest poczucie własnej wartości, które umacniamy przez 
kontakty towarzyskie i zawodowe.
 Projekt „e-kobiety z klasą”, który realizowało Stowa-
rzyszenie WRZOSOWISKO, był skierowany do pań 
chcących wykorzystać środki medialne do rozwoju 
osobistego i zwiększenia możliwości kobiet na rynku 
pracy i aktywności społecznej. Realizowany był w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie. 
 W  dobie wszechobecnego Internetu kobiety po-
winny być przygotowane do skutecznego wykorzysty-
wania mediów społecznościowych i  innych narzędzi 

 Najnowsze badania Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego przeprowadzone w  2019r. 
znacząco wskazują na dysproporcję w  korzystaniu 
z internetu czy podjęciu pracy w sektorze informa-
tycznym przez kobiety w  stosunku do mężczyzn. 
Liczba kobiet korzystających z  sieci jest o 10 proc. 
mniejsza niż mężczyzn. Różnice owe są najbardziej 
widoczne w  zatrudnieniu w sektorze technologicz-

marketingu internetowego do promowania siebie, fir-
my, marki, instytucji, samorządu czy produktów lub 
usług lokalnych. Realizacja warsztatów m.in. z wyko-
rzystania mediów społecznościowych i fotograficznych 
zwiększyła świadomość roli tych kanałów w komuni-
kacji towarzyskiej, ale i  biznesowych. Umiejętności, 
które nabyły uczestniczki warsztatów, mogą wykorzy-
stać w zakresie świadczenia usług turystycznych – pro-
mocja własnych gospodarstw, też agroturystycznych, 
promocja obszarów atrakcyjnych turystycznie, a tak-
że produktów lokalnych, na które obserwujemy stały 
wzrost zainteresowań.

E. Rogulska
 Stowarzyszenie WRZOSOWISKO 

nym m.in. Facebook jedynie 17% zatrudnionych 
kobiet, w Google z- 19% proc., w Apple – 23 proc. 
Raport instytucji kładzie duży nacisk na kwestie 
zmniejszenia owych różnic. Działania Stowarzysze-
nia Wrzosowisko wpisują się w założenia ITU i za-
pewne wpłyną na aktywizację zawodową uczestni-
czek programu. Serdecznie gratulujemy realizacji 
przedsięwzięcia i życzymy dalszych sukcesów.

I. Drabik 
Dyrektor GOK w Przytyku

Projekt „e-kobiety z klasą”, który realizowało Stowarzyszenie Wrzosowisko został 
dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Podczas warsztatów Panie poznały również tajniki fotografii w plenerze.
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uczniowie wrócili do szkół.
bezPieczeństwo w szkołach

 Rok szkolny 2020/20201 to szczególny rok, inny od 
poprzednich ze względu na pandemię SARS-COV-2. 
W  gminie Przytyk edukację rozpoczęło łącznie 628 
uczniów, a  wychowaniem przedszkolnym objętych zo-
stało 224 dzieci. Placówki zostały zaopatrzone w środki 
dezynfekujące, maseczki ochronne oraz termometry. 
Szkoły działają z zachowaniem reżimu sanitarnego i we-
dług wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 Stosownie do warunków lokalowych danej szkoły 
w każdej z nich zostały wdrożone wewnętrzne proce-
dury bezpieczeństwa m.in. wydzielono osobne wejścia 
dla dzieci młodszych i  osobne dla starszych, wydzie-
lono strefy dla rodzica, wprowadzono obowiązkową 
dezynfekcję i  zachowanie dystansu w  strefach wspól-
nych. Dyrektorzy szkół zapewnili, iż w miarę możliwo-
ści przygotowali się do prowadzenia nauki stacjonarnej 
w  tak odmiennych warunkach, gdyż trudno przewi-
dzieć jak będzie przebiegać okres jesienny. Potwierdza 
to Jolanta Kowalik, dyrektorka Publicznej Szkoły Pod-
stawowej imienia Orła Białego we Wrzosie.

- w naszej szkole mamy 156 uczniów i 19 przed-
szkolaków, w  wieku 5-6 lat. by dzieci nie tłoczy-
ły się przy wejściu i na korytarzu, uruchomiliśmy 
w budynku dwa wejścia. jednym wchodzą ucznio-
wie młodszych klas, a  drugim – starsze dzieci. te 
ostatnie, z klas 6, 7 i 8 mają od razu dostęp do swo-
ich szatni – mówi pani dyrektor.
Specjalnie dla rodziców zostało uruchomione trzecie 
wejście.
- czasami rodzice przychodzą, by załatwić niezbęd-
ne sprawy w  szkole. dzięki takiemu rozwiązaniu 
kierują się od razu do sekretariatu nie mając kon-
taktu z uczniami. Ponadto zachęcamy dorosłych, by 
przychodzili do szkoły w ważnych sprawach i o ta-
kiej porze, gdy nie ma akurat przerw w szkole.
Jak dodaje pani dyrektor, nauka jest prowadzona na 
jedną zmianę. Technicznie jest to dość skomplikowa-
ne, gdyż duża część uczniów do Wrzosu jest dowożona 
z ościennych miejscowości. 
- Podzieliliśmy przyjazdy i  odjazdy autobusu na 
dwie tury. Po pierwsze dlatego, by dzieci nie tłoczyły 
się w autobusie. Ponadto dwie zmiany pozwalają też 
uniknąć tłoczenia się uczniów w świetlicy, w której 
czekają na autobus. ten system przećwiczyliśmy już 
w  ubiegłym roku szkolnym, a  teraz doskonale się 
sprawdza w czasie epidemii koronawirusa.

Szkoła we Wrzosie ma opracowany plan, jeśli chodzi 
o zajęcia z wychowania fizycznego. 
- Prowadzimy zajęcia na zewnątrz, tak długo, na ile 
pozwoli na to pogoda. ograniczamy też zajęcia z wf, 
w tych dyscyplinach sportowych, w których może do-
chodzić do większych kontaktów między uczniami.
 Jak zauważają nauczyciele ze szkoły we Wrzosie, 
rodzice uczniów ze zrozumieniem podeszli do wszel-
kich zaleceń. Każdy ma świadomość, że ograniczenia 
i  nowe zasady wprowadzono z  myślą o  bezpiecznej 
nauce w  szkole, o  zapewnieniu zdrowia uczniom 
i pracownikom szkoły. 

M. Mizerska – Kot
Kierownik Ref. UG w Przytyku

1300 litrów Płynu dO dezynfekcji 
i 7 700 maSeczek 

trafiłO dO Placówek OświatOwych 
na POczątku września.

- Nasza szkoła podstawowa dobrze przygotowała się na powrót uczniów – mówi Jolanta 
Kowalik, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego we Wrzosie.

Szkoły podstawowe oraz przedszkole z terenu gminy dostały środki do dezynfekcji.
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Prace remontowe objęły swym zakresem wygładzenie ścian i ponowne ich malowanie. Wykończenie pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

wznowienie Pracy ośrodka 
w filii we wrzeszczowie

rozkład jazdy linii „P”  walkiewicz

 Po długiej nieobecności, od sierpnia wznowiona zo-
stała praca Ośrodka Zdrowia w Filii we Wrzeszczowie. 
Przerwa w działaniu tego punktu spowodowana była 
m.in. sytuacją, z jaką mierzymy się w Polsce od marca 
2020 roku tj. pandemia Sars CoV- 19. Najważniejszym 
jednak powodem zamknięcia placówki był jej remont, 
który wynikał z  konieczności dostosowania pomiesz-
czeń do wytycznych określonych w  Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie: szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządze-
nia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 Wiele osób zastanawiało się, dlaczego wykonywana 
jest ponownie przebudowa pomieszczeń, która de fac-
to odbyła się w  2018 roku. Jak informuje Dyrektor 
SPZOZ p. Olga Frynas – Duda – Remont zrealizowany 
kilka lat temu, za który odpowiadał poprzedni zarząd 
został zrealizowany w sposób niezgodny z wytycznymi 
dla podmiotów leczniczych i jednocześnie niezgodnie 
z rozporządzeniem. Ściany wewnętrzne zostały pokryte 
strukturą chropowatą, która uniemożliwiała zachowa-
nie pełnej sterylizacji i  dezynfekcji pomieszczeń. Po-
zostawienie takiego stanu skutkowałoby dla Ośrodka 
nałożeniem znaczących kar finansowych.

A. Kosuniak
Pracownik UG w Przytyku 

Radom Dworzec PKP                    Przytyk (ul. Zachęta)

Dni robocze
5:25, 6:50, 7:45, 9:20, 11:20, 
13:00, 13:55, 14:35, 15:35, 
16:00, 17:10, 18:05, 19:15

Sobota 6:15, 9:20, 14:00, 16:00

Autobusy nie kursują w niedziele i święta

Rozkład ważny od dnia 1.09.2020 r.

Radom D.A. (Dworzec)                 Przytyk (ul. Zachęta)

GODZINY ODJAZDU
7:15S, 8:20D, 10:05S, 12:00D, 
13:30S, 14:15S, 15:25S, 
16:30D 

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej

RRozkład ważny od dnia 2.09.2020 r.

Przytyk (ul. Zachęta)                  Radom D.A. (Dworzec)

GODZINY ODJAZDU
5:45S, 6:30S, 6:55D, 8:00S, 
9:05D, 11:35S, 12:45D, 
15:30S

D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej

Rozkład ważny od dnia 2.09.2020 r.

Przytyk (ul. Zachęta)                   Radom Dworzec PKP

Dni robocze
4:45, 6:00, 6:45, 7:45, 8:35, 
10:00, 12:03, 13:50, 14:45, 
15:15, 16:25, 17:15, 18:30

Sobota 5:30, 7:00, 10:00, 15:10

Autobusy nie kursują w niedziele i święta

Rozkład ważny od dnia 1.09.2020 r.

rozkład jazdy Pks radom
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§

KORONAWIRUS

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Noś maseczkę - szczególnie w budynkach użyteczności pu-

blicznej m.in. poczta, bank, urząd, biblioteka, a także w środ-

kach transportu publicznego oraz obiektach handlowych i usłu-

gowych.

Często dezynfekuj ręce żelami antybakteryjnymi.

Staraj się zachować dystans społeczny na  

odległość conajmniej 1,5 m.
M1,5

Unikaj tłumów i zgromadzeń.

INFOLINIA NFZ

800 190 590

INFOLINIA PSSE  
Radom

222 500 115

Na początku września do placówek oświatowych w Gminie Przytyk trafiło:

1 300 l 7 700
PŁYNÓW DO  
DEZYNFEKCJI

MASECZEK
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§

DZIAŁANIA GMINY PRZYTYK 
W DOBIE PANDEMII

Gmina Przytyk stojąc na straży bezpieczeństwa i chcąc chronić swoich mieszkańców, podjęła 
działania, by zadbać o zdrowie naszej lokalnej społeczności.

W kwietniu Wójt Gminy Przytyk wraz z Radą Gminy przeznaczyli środki finanso-
we na zakup maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Przytyk. 
Radni Gminy Przytyk na ten cel przekazali swoje diety. Żadna inna pobliska gmi-
na nie podjęła podobnych działań.

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW

Ilość maseczek: 3 szt. na gospodarstwo domowe 

NOWY SPRZĘT DLA SANEPIDU
Wójt Gminy Przytyk wspólnie z Radą Gminy Przytyk oraz Druhami z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przytyku, wsparli walkę z epidemią koronawirusa poprzez do-
finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnostyki pod kątem CO-
VID-19. Nowy sprzęt umożliwił zwiększenie ilości wykonywanych testów z 50 
do nawet 200 na dobę. Dodatkowo urządzenie będzie wykorzystywane także 
do diagnostyki zachorowań na grypę.

Gmina Przytyk zakupiła i przekazała zainteresowanym placówkom oświatowym 
naścienne, bezdotykowe urządzenia, które poprzez wiązkę podczerwieni mierzą 
temperaturę. W nowy sprzęt zostały wyposażone m.in.: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa we Wrzosie i Wrzeszczowie, Publiczne Przedszkole w Przytyku oraz 
SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie.

URZĄDZENIA DO POMIARU TEMPERATURY 

NOWE KOMPUTERY DLA UCZNIÓW 
Przytyk przystąpił do programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, co umożliwi-
ło zakup komputerów wraz z oprogramowaniem o wartości blisko 164 tys. zł. 
Sprzęt trafił do szkół podstawowych na terenie gminy. Zawarta została również 
umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której doposażona zostanie w 
sprzęt komputerowy Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie.
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usuwamy szkodliwy azbest- 
dotacja na odbiór 
i unieszkodliwianie

 W okresie wakacyjnym gmina Przytyk złożyła wnio-
sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dotację odbioru 
i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Podczas przy-
gotowywania dokumentacji zgłosiło się 75 gospodarstw 
domowych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia. 
Łączna ilość zadeklarowanych odpadów wynosi około 
256 Mg (1Mg – 1 tona). Pozyskane dofinansowanie to 
49 194,27zł. co stanowi 54% kosztów kwalifikowalnych 
całkowitej kwoty. Pozostała część niezbędna do realizacji 
zadania pokryta zostanie z budżetu gminy. 
 Należy zaznaczyć, iż zgodnie z  regulaminem pro-
gramu jego środki przeznaczone są na odbiór i uniesz-
kodliwienie wyrobów azbestowych, nie zaś na ich de-
montaż czy też zakup nowego pokrycia budynków. 

OSOby, które złOżyły wniOSek O utylizację 
wyrObów zawierających azbeSt, 

muSzą PrzyGOtOwać OdPady  
dO tranSPOrtu w OdPOwiedni SPOSób. eternit 

należy ułOżyć na Paletach  
i OfOliOwać. Paleta muSi być POStawiOna na 

twardym POdłOżu w miejScu umOżliwiającym 
SwObOdny dOStęP, tak aby firma Odbierająca mOGła  

w każdym czaSie dOkOnać jeGO 
PrzetranSPOrtOwania. Pamiętajmy, aby Palety 

wyStawiOne Przy drOdze nie zaGrażały 
bezPieczeńStwu w ruchu drOGOwym.

 Szczegółowe informacje o  terminie rozpoczęcia od-
bioru będą dostępne na stronie internetowej Urzędu 
Gminy www.przytyk.pl.

K. Suwalska 
Kierownik Ref. UG w Przytyku 

będzie lePszy dojazd do 
Posesji- remonty i budowa 
dróG Powiatowych

 
 Na terenie gminy Przytyk mamy 51,5 km dróg po-
wiatowych. Obecnie na dwóch z nich trwają prace mo-
dernizacyjne. Nową, dwu-kilometrową nawierzchnią 
już niedługo powita nas droga Przytyk - Wrzos. Zakre-
sem prac objęty jest odcinek od skrzyżowania owej drogi 
z drogą powiatową w kierunku Domaniowa do miejsco-
wości Wrzos.  Już w tym momencie wykonawca tej inwe-
stycji oczyszcza przydrożne rowy i poprawia pobocza. 
 Największym zaś i najbardziej kosztownym zadaniem 
inwestycyjnym jest trwająca budowa drogi powiatowej 
Podgajek - Sukowska Wola. Wartość tego działania to 
5 098 220,58 zł, a 70 % tej kwoty to dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na ten cel 
również Rada Gminy Przytyk przekazała kwotę ok. 500 

tys. zł. To duża zmiana - bo jak nie ukrywamy droga 
ta pomimo, iż należała do powiatu niestety nadal była 
drogą gruntową.
 Czy prace idą sprawnie, przekonali się przedstawiciele 
władz samorządowych, którzy na początku września od-
wiedzili place budów. Postęp robót oceniali: Waldemar 
Trelka - Starosta Radomski, Dariusz Wołczyński - Wójt 
Gminy Przytyk, Joanna Chojnacka - dyrektor Powiatowe-
go Zarządu Dróg Publicznych oraz Anna Rogulska - Rad-
na Powiatu Radomskiego oraz Skarbnik Gminy Przytyk. 
 Warto wspomnieć, iż powstają już kolejne opraco-
wania projektowe na rozbudowę następnych dróg po-
wiatowych. Przygotowywana jest dokumentacja drogi  
Przytyk-Kożuchów na odcinku 5 800 m (od miejsco-
wości Przytyk przez Maksymilianów) oraz kolejnego 985 
metrowego odcinka drogi od ronda przy drodze woje-
wódzkiej 740 w kierunku miejscowości Wrzos. 

A. Rogulska
Skarbnik Gminy Przytyk

Przedstawiciele władz samorządowych z powiatu radomskiego i gminy Przytyk 
na miejscu jednej z inwestycji drogowych.

Rozpoczęcie prac przy drodze Przytyk – Wrzos.
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Przedszkolaki 
sPrzątają świat

z życia ochotniczej straży Pożarnej w Przytyku

 Kształtowanie postaw proekologicznych jest jednym 
z  najważniejszych celów edukacji przedszkolnej dla-
tego nauczyciele w przedszkolu już od najmłodszych 
lat starają się uwrażliwiać dzieci na piękno przyrody 
i  równocześnie uświadomić im jak duża jest ich rola 
w  utrzymaniu czystości środowiska. Coroczna akcja 
„Sprzątanie Świata” jest świetną okazją, aby uświado-
mić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić 
dla środowiska poprzez właściwe zachowanie. Dnia 21 
września po raz kolejny zorganizowaliśmy w  naszym 
Przedszkolu akcję „Sprzątanie Świata”. W akcji wzięły 
udział 4 najstarsze grupy przedszkolaków – Słonecz-
ka, Krasnoludki, Biedronki i Motylki. W piękne sło-

 Dnia 18.08.2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej, udało nam się uzyskać po-
życzkę w wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które 
prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.
 Pożyczka ta jest bezpośrednio skierowana do Ochotniczych Straży Pożarnych i pod-
lega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie będzie prowadzić działalność gospodarczą lub statutową przez 
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
 Za otrzymaną kwotę planujemy zakup drabiny DNW3080/3. Jest to drabina 
3-przęsłowa, łącząca cechy nasadkowej i wysuwanej, umożliwiającej uzyskanie różnych 
długości. Taki sprzęt jest niezbędny w każdej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Używany jest przy pożarach, usuwaniach skutków burz i nawałnic czy też powodziach.

K. Chłopecka 
 Druh OSP w Przytyku 

neczne przed popołudnie dzieci wraz z nauczycielkami 
wyruszyły zaopatrzone w gumowe rękawice i worki na 
wielkie sprzątanie terenu wokół przedszkola. Dzieci 
z wielkim zaangażowaniem zbierały odpady, papierki, 
butelki, dobrze się przy tym bawiąc. W sumie zebrano 
4 worki śmieci. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu bar-
dzo chętnie i z wielkim przejęciem. Celem naszej akcji 
było nie tylko doraźne usunięcie śmieci z najbliższego 
otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości 
i  zainspirowanie przedszkolaków do działań zmierza-
jących do poprawy środowiska naturalnego. Wszyscy 
musimy pamiętać, że Ziemia jest naszym wspólnym 
domem i powinniśmy o nią dbać. 

E. Wziątek 
Nauczyciel PP w PrzytykuPrzedszkolaki dzielnie przeszukiwały teren w pobliżu przedszkola, 

gdzie śmieci nie brakowało. 

Dzieci z uśmiechem na twarzy uczestniczyły w sprzątaniu świata. 
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nowe wyPosażenie oddziału 
PrzedszkolneGo 
we wrzeszczowie

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

terminy wyPłat świadczeń rodzinnych 

terminy wyPłat funduszu alimentacyjneGo

 Od września bieżącego roku przy Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzesz-
czowie funkcjonuje nowy oddział przedszkolny dla ma-
luchów, tj. dzieci 3 i 4 letnich. Już w okresie wakacyj-
nym, dzięki zaangażowaniu samorządu oraz dyrektora 
szkoły p. Witolda Kośca do sali przedszkolnej trafiły 
nowe meble, stoły i  krzesełka, dostosowane zarówno 
do potrzeb jak i wzrostu dzieci. W ramach organiza-
cji oddziału przedszkolnego zostały również zakupione 
nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, które sprawiają 
dzieciom wiele radości, zachęcają do poznawania świa-
ta i nawiązywania nowych przyjaźni poprzez wspólne 
gry i zabawy. Dzieci uczęszczające do grupy maluchów 
mają również możliwość korzystania z nowej, funkcjo-
nalnej szatni zlokalizowanej w pobliżu sali przedszkol-
nej. Dzięki wyposażeniu oddziału w rzutnik, ekran oraz 
laptop, dzieci mogą uczestniczyć w wielu atrakcyjnych 
zajęciach edukacyjnych, rozbudzać ciekawość poznaw-
czą, kształtować poczucie rytmu i wyobraźnię muzycz-

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przyjmowane są w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku (pokój nr 4).

M. Drabik, M.Chochół
Pracownicy GOPS w Przytyku

UWAGA: Prawo do świadczeń rodzinnych na wnioski złożone po 30 listopada 2020 roku ustalane będą od miesiąca złożenia wniosku.

UWAGA: Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na wnioski złożone po 31 października 2020 roku ustalane będą od miesią-
ca złożenia wniosku.

ną, a także rozwijać swoją spostrzegawczość, umiejęt-
ność logicznego myślenia, pomysłowość i wyobraźnię. 
W ramach nowej inwestycji pan dyrektor zadbał rów-
nież o  przyjemniejszy wygląd sali - zostały wykona-
ne prace remontowe związane z  naprawą uszkodzeń, 
na ścianach pojawiły się aplikacje dla dzieci, podłogę 
przykrył piękny kolorowy dywan, a  w  oknach zawi-
sły zasłony. Wszystko po to, aby stworzyć jak najlepsze 
warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, a  także 
umilić im czas, który spędzają w przedszkolu.

R. Markowska
Nauczyciel PSP we Wrzeszczowie

Dlaczego dominującym kolorem jest zielony ? To odział ŻABEK. 

złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego 
wniosku w okresie:

rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczeń rodzinnych 
nastąpi

sierpień 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
wrzesień-październik 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
listopad-grudzień 2020 r. do ostatniego dnia lutego 2021 r.

złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego 
wniosku w okresie:

rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

sierpień 2020 r. do 31 października 2020 r.
wrzesień 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
październik 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

listopad 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

grudzień 2020 – 31 styczeń 2021 r. do ostatniego dnia lutego 2021 r.
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dlaczeGo oPłaty za odbiór odPadów są tak wysokie?

 Coroczne podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych dotykają nie tylko mieszkańców Gminy Przytyk, 
ale także mieszkańców całego kraju. Na wzrost cen wpływa wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od władz 
gminy. Przykładowo, ostatnia nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność 
częstszego odbierania odpadów biodegradowalnych, co wpłynęło na zwiększenie liczby dni pracy, wzrost kosztów 
transportu czy kosztów paliwa dla firm odbierających odpady. Ponadto wzrosła cena energii i płaca minimalna, 
które również przekładają się na wysokość opłaty za odbioru odpadów. 
 Poniższa tabela pokazuje jak znaczący wzrost płacy minimalnej nastąpił w 2020 r. w stosunku do lat ubiegłych oraz 
plany jej dalszego podwyższenia. 

Dodatkowe koszty zostały nałożone także na firmy odbierające odpady. Od tego roku są one zobowiązane do prowa-
dzenia Bazy Danych Odpadów, gdzie prowadzą ewidencję i sprawozdawczość dotyczącą przemieszczania się odpadów.

 Od 2020 roku gminy zobowiązane są także do osiągnięcia wysokiego 50% poziomu recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz 70% odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe.  Jest to bardzo trudne zadanie, które również ma wpływ na wzrost kosztów. W założeniu 
Ustawodawcy powinno przełożyć się to na zmniejszenie ilości odpadów składowanych. Niestety w rzeczywistości ilość 
produkowanych odpadów wzrasta z roku na rok, a miejsc na składowiskach nie przybywa. 
 Jednocześnie obserwujemy systematyczny wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów na wysypi-
skach, co również rzutuje na wysokość stawek za ich odbiór. Aktualnie nie znamy jeszcze wysokości przyszłorocznej 
opłaty. Jednak zgodnie z   art. 291 ust. 1 i 2 ( PrOchrŚrodU), stawki opłat za rok poprzedni, podlegają z dniem  
1 stycznia każdego roku podwyższeniu w  stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów 
i usług konsumpcyjnych podanemu przez Prezesa GUS. Ministerstwo Środowiska, nie później niż do 31 października 
br. ogłosi  wysokość owych opłat na rok następny, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości stawek oraz wspo-
mnianą zasadę podwyższania według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.  

     

Płaca minimalna w zł brutto

2018 2019 2020 2021
2100zł 2250zł 2600zł 2800zł

 

Opłata za korzystanie ze  środowiska (składowanie odpadów) ponoszona przez firmę radkom  
za 1 mg w latach 2015-2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24 zł 70 zł 120zł 170zł 220zł 270zł ?

Opłata ponoszona przez firmę odbierającą odpady niepodlegające segregacji (czarny worek)  od mieszkańców 
gminy Przytyk za przekazanie ich do przedsiębiorstwa radkom,   za 1 tonę (1 mg) w poszczególnych latach:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

230,04 zł 251,64 342,88 zł 354,22 zł
482,09 zł

z popiołem 
648,00 zł

?

 Prognoza na kolejne lata nie jest optymistyczna. W na-
stępnym roku kalendarzowym przewidywane są kolejne 
podwyżki cen. Na terenie Gminy Przytyk dokładniejszy ob-
raz całej sytuacji związanej z odpadami będziemy mieli po 
przeprowadzeniu przetargu na ich odbiór, który planowany 
jest na koniec bieżącego roku. Niestety w poprzednich la-
tach zainteresowanie firm świadczeniem takich usług było 
niewielkie.  Brak konkurencji, nie tylko na rynku lokalnym, 
ale również krajowym, to kolejny znaczący czynnik wyso-
kich cen ofertowych w procedurze przetargowej. 
 Biorąc pod uwagę wszystkie ww. elementy, wzrost stawek 
jest nieunikniony. Składa się na to  wiele czynników, całko-
wicie niezależnych od samorządów gminnych. Wszystkie te 
działania mają jednak prowadzić do zmiany przyzwyczajeń 
mieszkańców i wpłynąć na zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów oraz dbanie o nasze otoczenie i środowisko.

K. Pośnik 
Pracownik UG w Przytyku

OPłata śrOdOwiSkOwa – śrOdki finanSOwe Prze-
kazywane Przez każdy POdmiOt kOrzyStający ze 
śrOdOwiSka m. in. za SkładOwanie OdPadów na 

wySyPiSkach. OPłata ta nie zaSila budżetu Gminy 
czy PrzedSiębiOrStwa zajmująceGO Się Odbiera-

niem OdPadów kOmunalnych lecz zGOdnie z 
uStawą PrawO OchrOny śrOdOwiSka wnOSzOna 

jeSt raz dO rOku na kOntO urzędu marSzał-
kOwSkieGO (tzw. OPłata marSzałkOwSka). 
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dobre wyniki ósmoklasistów 
ze wrzeszczowa

system informacji lokalnej

 Ósmoklasiści ze Wrzeszczowa uzyskali bardzo dobre wy-
niki podczas przeprowadzanych w czerwcu egzaminów. 
Z  języka polskiego uzyskali wynik 60%, gdy średni 
wynik dla powiatu i kraju wyniósł 59 %, a dla gminy 
56%. Na egzaminie z matematyki uczniowie z Wrzesz-

 Bezpłatna aplikacja ,,Gmina Przytyk”, to system, dzię-
ki któremu każdy mieszkaniec gminy Przytyk będzie bli-
żej spraw dotyczących jego miejscowości. Komunikator to 
szybka skuteczna forma informowania m.in.  o aktualnym 
rozkładzie jazdy autobusów, zbliżających się terminach po-
datku, przerwach w dostawie prądu i wody, terminach wy-
stawiania śmieci, a nawet zagrożeniach.
 Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z syste-
mem Android. Korzystanie z niej jest niezwykle proste. 
Wystarczy pobrać ją na swoje mobilne urządzenie. Moż-

czowa uzyskali wynik 50 %, kiedy średni wynik dla 
gminy to 41%, dla powiatu 45%, dla kraju 46%. 
Z  języka angielskiego uzyskali wynik 49%, a  średni 
wynik w gminie to 47%, w powiecie 48%. 
 Uczniom i nauczycielom ze Wrzeszczowa gratulujemy 
dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów. Mamy 
nadzieję, że młodsi uczniowie wezmą z nich przykład. 

W. Kosiec 
Dyrektor PSP we Wrzeszczowie 

na to zrobić z platformy Google Play klikając na ikonę 
Twoja Gmina w Twoim telefonie, która znajduje się na 
stronie internetowej www.przytyk.pl wypełnić formu-
larz i wybrać opcję Aplikacja. Po instalacji na urządzenie 
mobilne, będziecie w  stałym kontakcie ze wszystkimi 
newsami związanymi z  naszą gminą. Natychmiast po 
zamieszczeniu na naszej aplikacji nowych informacji 
otrzymacie Państwo powiadomienie na swój telefon 
komórkowy. Szczegółowe informacje oraz pomoc pod-
czas instalowania aplikacji dostępna jest pod nr tel. 48 
618-00-95 wew. 37. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania 
z mobilnego komunikatora.
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Burzenie ścianek działowych to pierwszy krok do powstania nowej siłowni.

 Projekt powstającej siłowni.

 92 tysiące złotych otrzymała gmina Przytyk na utwo-
rzenie siłowni. Podpisanie umowy odbyło się 21 sierp-
nia w siedzibie radomskiej delegatury Mazowsza.
 Na swoim terenie gmina posiada kilka siłowni na-
powietrznych, zaś do tej pory nie było pomieszczenia, 
w którym mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać swój 
wolny czas. Osoby lubiące ćwiczyć musiały jechać do 

Ponad 90 tysięcy złotych 
na nową siłownię
Gmina Przytyk dostała 
wsParcie od mazowsza

Podpisanie umowy Mazowsza z gminą Przytyk. Od lewej: wicemarszałek Mazowsza 
Rafał Rajkowski, wójt gminy Przytyk Dariusz Wołczyński i skarbnik gminy, radna 
powiatu radomskiego Anna Rogulska.

oddalonego około 20 km Radomia, gdyż oferta GO-
K-u zapewniała im tylko ćwiczenia ruchowe. 
 Wsparcie finansowe wpłynęło na powstanie siłow-
ni, która zostanie uruchomiona w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przytyku mieszczącego się w budyn-
ku po dawnym gimnazjum. Na ten cel zostały zaadap-
towane pomieszczenia podpiwniczenia służące kiedyś 
uczniom za szatnie. Prace adaptacyjne  pomieszczeń 
oraz wyposażenie w profesjonalny sprzęt już się roz-
poczęły. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 
to koniec bieżącego roku. 
 Jednym z  celów realizacji owego projektu jest stwo-
rzenie miejsca nie tylko dla ludzi czynnie uprawiających 
sport, ale przede wszystkim dla tych wszystkich mieszkań-
ców którzy na co dzień chcą pozostać w dobrej formie.

Ilona Drabik
Dyrektor GOK w Przytyku 
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dzień kroPki w Przedszkolu

remonty droGowe…
ciąG dalszy

 W  tym roku po raz pierwszy w  naszym przed-
szkolu 15 września obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Kropki. Tego dnia nasze ubrania wypełnione 
były kolorowymi kropkami. Celem tego święta było 
wzbudzenie u dzieci kreatywności oraz pomysłowo-
ści a także zachęcenie do tworzenia oraz działania. Na 
zajęciach dzieci poznały genezę tego święta. Uważ-

 W miesiącu wrześniu zakończyły się prace remon-
towo modernizacyjne na odcinkach kolejnych dróg 
gminnych. Jedną z inwestycji była przebudowa ok 600 
-metrowego odcinka drogi w miejscowości Studzieni-
ce. W ramach modernizacji wykorytowano szerokość 
całej jezdni oraz wykonano jej podbudowę. Nowa 
nawierzchnia wykonana jest z  destruktu asfaltowego. 
Modernizacja ta została zrealizowana w całości ze środ-
ków z budżetu gminy Przytyk.

Dzieci wykonały prace plastyczne z kropką.

Przedszkolaki miały okazję wykazać się pomysłowością i kreatywnością.

Prace w miejscowości Glinice wymagały użycia ciężkiego sprzętu.

Nowo oddana nawierzchnia drogi w Studzienicach.

nie obejrzały film edukacyjny pt. ,,The Dot- KROP-
KA” oraz poznały jak to zwyczajna kropka zmieniła 
świat małej dziewczynki o  imieniu Vashti. Dzieci 
wykonały prace plastyczne z kropką w roli głównej. 
Nasze przedszkolaki przekonały się, że Dzień Kropki 
to dzień odwagi, wielkiej pomysłowości i zabawy!

W. Tarnowska 
Nauczyciel PP w Przytyku

 W  ostatnim czasie dokonano również remontu 
trzech przepustów znajdujących się na drodze gmin-
nej w miejscowości Glinice. Wykonawca tej inwesty-
cji naprawił uszkodzone miejsca oraz odtworzył kon-
strukcję jezdni.

W. Wrzecion
Pracownik UG w Przytyku
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arystokratyczne smaki

mamy nowy aParat 
fotoGraficzny i ozonator 

 Gmina Przytyk to niewątpliwie zagłębie paprykowe, 
które postanowiła odwiedzić ekipa DZIEŃ DOBRY 
TVN. Swoją obecnością zaszczycił nas znany kucharz 
i znawca smaków Mikołaj Rey. Wizyta rozpoczęła się 
od Wrzosu, gdzie panie ze Stowarzyszenia Wrzosowi-
sko zaprezentowały swoje specjały kulinarne, opowia-
dając o  właściwościach odżywczych papryki i  jej za-
stosowaniu w codziennej diecie. Na stole nie zabrakło 
tradycyjnego leczo, papryki faszerowanej, jak również 
bardziej wymyślnych potraw takich jak: sójka papry-
kowa, kołacz z papryką, czy gulasz paprykowy z kurka-
mi. Panie opowiadały również o walorach smakowych 

 W  miesiącu czerwcu 2020r. Rada Rodziców Pu-
blicznego Przedszkola w Przytyku ze zgromadzonych 
funduszy zakupiła na rzecz przedszkola aparat foto-
graficzny marki Canon w cenie 1449,99 zł. Dzięki za-
kupionemu sprzętowi elektronicznemu przedszkolne 
uroczystości i ważne wydarzenia z życia dzieci w spo-

W czasie wizyty nie mogło zabraknąć też elementu folkloru i wspólnego biesiado-
wania przy śpiewach zespołu Wrzosowianki.

Marzenia Guźlińska, plantatorka z Dęby opowiedziała Mikołajowi Reyowi, jak 
uprawia się paprykę.

Dzięki nowemu aparatowi wydarzenia z życia przedszkola zostaną uwiecznione.

papryki; nie dość, że papryka jest bogata w witaminy, 
ma piękne kolory i  kształty, posiada wiele odmian 
i  smaków od łagodnej do bardzo ostrej diabelskiej. 
Mikołaj Rey zgłębił wiedzę na temat wszystkich tych 
gatunków. Skoro wizyta we Wrzosie, to nie mogło za-
braknąć elementu folkloru i wspólnego biesiadowania 
przy śpiewach zespołu Wrzosowianki. 
 Wizyta zakończyła się w miejscowości Dęba u pani Ma-
rzeny Guźlińskiej właścicielki gospodarstwa rolnego spe-
cjalizującego się w uprawie papryki. Zdrowe owoce, które 
każdy Polak może kupić w sklepie czy na straganie to efekt 
ciężkiej pracy jaką rolnicy wykonują każdego dnia. Gość 
spotkania miał możliwość zobaczenia jak od ,,kuchni’’ wy-
gląda uprawa papryki pod osłonami. 

A. Wachnicka 
Prezes Stowarzyszenia WRZOSOWISKO

łeczności przedszkolnej, będą zachowane w  formie 
zdjęć i  pozostawione w  kartach historii Publicznego 
Przedszkola w Przytyku na wiele, wiele lat.
 Ponadto Rodzice Publicznego Przedszkola w Przyty-
ku we wrześniu 2020r. zakupili z funduszy Rady Rodzi-
ców urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń – ozonator 
za kwotę 2470 zł. Wszystkim zależy na bezpieczeństwie 
dzieci w dobie pandemii.

E. Wziątek
Nauczyciel PP w Przytyku

 

dyrektor, Grono 

PedaGoGiczne i dzieci 

PubliczneGo Przedszkola 

w Przytyku:

dziękjemy za te 

szczytne Gesty!!!
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 seniorze zaPraszamy

zGk – telefon kontaktowy!

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.

 W roku 2017 powstał program skierowany do star-
szych mieszkańców gminy Przytyk – „Przytyk Senio-
rom”. Ciesząca się dużym zainteresowaniem kampania 
pomimo obecnego stanu epidemii trwa nadal. 

 Chcemy, by nasi mieszańcy czuli się bezpieczni, na-
wet w sytuacji trudnego stanu zdrowia, dlatego również 
w tym roku kampania Przytyk Seniorom obejmuje ak-
cję pt. „Koperta życia”. Informacje zawarte w „koper-
cie” stanowią nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej 
akcji ratującej zdrowie. Kopertę życia oraz wszystkie 
informacje z nią związane można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Przytyk w pokoju nr 14 (parter) telefon 48 
618 00 95 wew. 37.
 Nasi seniorzy powinni być otoczeni szczególną 
opieką, dlatego też chcemy zadbać o ich zdrowie i ak-
tywność w życiu społecznym. Osoby, które ukończy-

ły 60 rok życia i są mieszkańcami naszej gminy, będą 
mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. 
Szczepienia będą wykonywane w SPOZ w Przytyku 
przy ul. Kościelnej oraz SPZOZ we Wrzeszczowie 
w dniach i godzinach ustalonych przez SPOZ-y. Na 
chwilę obecną oczekujemy na dostarczenie zamówio-

nych szczepionek. Mamy nadzieję, że pojawią się one 
wkrótce, by osoby chętne zdążyły się zaszczepić jeszcze 
przed rozpoczęciem sezonu grypowego. 
 Trzecim filarem z którego składa się program „Przytyk 
Seniorom” i  z którego niestety w tym roku musieliśmy 
zrezygnować ze względu na epidemię jest dzień Seniora. 

 Na naszej stronie internetowej (www.przytyk.pl) w za-
kładce „Przytyk Seniorom” na bieżąco będziemy informo-
wać Państwa o szczegółach akcji. Serdecznie zapraszamy. 

A. Kosuniak
Pracownik UG w Przytyku

rada Gminy Przytyk również w tym 
rOku Przekazała śrOdki na zakuP 
SzczePiOnek PrzeciwkO GryPie. w 
ubieGłym rOku w ramach bezPłat-

nych SzczePień z PrOGramu Przytyk 
SeniOrOm SkOrzyStałO 172 OSOby. 
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nowości wydawnicze w Gminnej bibliotece Publicznej w Przytyku 

internet światłowodowy 
w Gminie Przytyk

chciejosztuczki
Mania uwielbia zabawki. A najbar-
dziej plastikowe kucyki, na których 
punkcie ma małego bzika. Małego? 
To za mało powiedziane! Wszystko 
zmieni się jednak, kiedy w  opako-
waniu po nowym koniku znajdzie 

coś jeszcze… Uwaga! Ku zgrozie szefa Chciejokor-
pu, książka ta demaskuje najczęstsze sztuczki marke-
tingowe stosowane w sklepach! Fałszywe promocje, 
ceny zakończone na „99”, gratisy, reklamy, zbierac-
two… Niech Twoje dziecko nie da się nabrać na ma-
nipulacje podstępnych chciejognomów! 

książę żaba
Książka należy do pięknie wydanej 
serii Bajki, bajeczki, w której skład 
wchodzą 22 najchętniej czytane 
przez dzieci bajki. Napisane ze swa-
dą i sugestywnym językiem, ozdobio-
ne wspaniałymi ilustracjami Carlosa 

Busquetsa i  Państwa Stefaniaków dostarczą dzieciom 
wiele przyjemności oraz pozwolą przenieść się do krainy 
czarów, gdzie wszystko jest możliwe. Gandalf.com.pl

czy sycylijski gaj cytrynowy to do-
bre miejsce, żeby zacząć wszystko
od nowa?
Nowy początek na Sycylii, w pięk-
nym miasteczku na wzgórzach ra-
zem z najlepszym przyjacielem Len-

 Na obszarze gminy Przytyk zakończyła się realiza-
cja budowy pierwszej sieci światłowodowej. Do tej 
pory nie było możliwości korzystania z  tego typu 
usług. Wybudowana infrastruktura umożliwia do-
stęp do szerokopasmowego Internetu o  wysokiej 
przepustowości. Przewaga światłowodowego toru 
transmisji nad torem elektrycznym to przede wszyst-
kim olbrzymia szybkość przesyłania danych, która 
sięga na obecnym etapie rozwoju techniki kilkuna-
stu Tbit/s co daje ogromne na dzień dzisiejszy wręcz 
nieograniczone możliwości. Lokalizacje przyłączy 
to mi.in.: budynek Gminnej Biblioteki, Gminnego 

Ośrodka Kultury, Publicznej Szkoły Podstawowej 
oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku. 
 Oddanie do użytku tego typu usługi ma tym 
większe znaczenie w  obecnej sytuacji w  jakiej się 
znaleźliśmy. Przestarzała technologia nie spełnia-
jąca już oczekiwań została zastąpiona nowymi roz-
wiązaniami dającymi ogromne możliwości i rozwój. 
Jesteśmy przekonani, że zaprocentuje to już w naj-
bliższej przyszłości. Warto nadmienić, że inwestycja 
stwarza możliwość szybkiego przyłącza światłowo-
dowego także dla mieszkańców gminy, którzy chcą 
skorzystać z tego typu rozwiązań. 

P. Wójtowicz
Pracownik UG w Przytyku

niem – czy tego właśnie trzeba Zeldzie? W końcu przy 
kim lepiej się ustatkować niż przy mężczyźnie, który 
zna cię jak nikt inny? Jednak słoneczne niebo, połysku-
jące morze i cytrynowy gaj nie są w stanie rozproszyć 
cienia wiszącego nad Citt a d’Oro. Marzenia o rozpo-
częciu nowego życia coraz bardziej się oddalają, kie-
dy niespodziewanie na horyzoncie pojawiają się nowe 
możliwości. Czy lato na Sycylii nauczy Zeldę ufać in-
tuicji i słuchać głosu serca?

wojenna miłość
Prawdziwa historia miłości, która 
wbrew wszystkiemu rozkwitła mię-
dzy dwojgiem ludzi z dwóch krańców 
świata, którzy podczas II wojny świa-
towej walczyli o wolność.
W sercu okupowanej przez nazistów 
Europy następuje przypadkowe, 

przelotne spotkanie dwóch osób. Jedną z nich jest bo-
jowniczka ruchu oporu; drugą jeniec wojenny. Wymię-
ty liścik, który trafił do jego rąk, kieruje tych dwoje 
nieznajomych na kurs, który na zawsze odmieni ich 
życie. „Wojenna miłość” to prawdziwa historia Jose-
fine Lobnik i  Bruce’a  Murraya, którzy dzięki niemal 
niemożliwym zbiegom okoliczności, pośród brutalnej 
wojny, odkrywają miłość. To opowieść o wielkiej od-
wadze, brawurowych ucieczkach, zdradzie, torturach 
i  odwecie. To niezwykła historia ich miłości, która 
przetrwała na przekór wszystkiemu. To niezwykła rela-
cja dwojga zwykłych ludzi żyjących w niewyobrażalnie 
barbarzyńskim reżimie Hitlera.
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na terenie Gminy Przytyk ObOwiąz-
kOwi SPiSOwemu POdleGa OkOłO 1000 

GOSPOdarStw rOlnych. 
OSOby, które nie mają dOStęPu dO 

internetu mOGą SkOrzyStać z POmOcy 
aSyStenta Oraz Punktu SPiSOweGO 

znajdująceGO Się w urzędzie Gminy 
w Przytyku, w POk. nr 6, na Parterze.

rolnicy, czas się sPisać!

od 1 września trwa największe i  najważniejsze 
badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny 
spis rolny. 
Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i  jest 
obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospo-
darstw rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakoń-
czy się 30 listopada. 
najwygodniej spisać się przez internet
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego w  Polsce 
otrzymał list Prezesa GUS informujący o  badaniu. 
Znajduje się w nim również nr gospodarstwa rolnego, 
niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej dostęp-
nej od pierwszego dnia spisu na stronie https://spisrol-
ny.gov.pl/. Każdy rolnik ma obowiązek samodzielnie 
spisać się przez Internet. Jest to w  pełni wygodna 
i bezpieczna metoda.
Uzupełniająca metoda to spis przez telefon. Również 
bezpieczna, bo wykluczająca bezpośredni kontakt 
z osobami z zewnątrz. Dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99 możemy spisać się przez tele-
fon lub ustalić termin rozmowy z rachmistrzem. Oso-
by, które nie skorzystają z możliwości samodzielnego 
spisu przez Internet i nie umówią się na wywiad telefo-
niczny poprzez infolinię, mogą spodziewać się telefonu 
z Urzędu Statystycznego. 
spis rolny to nie kontrola majątku rolników
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. 
Chociaż wydaje się, że to dużo, należy pamiętać, że nie 
wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć 
każdego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytają 
m.in. o położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj 

użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy 
posiadane zwierzęta gospodarskie.
Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw – nikt nie 
zapyta o ich majątek. Formularz spisowy zawiera pytania 
o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie 
w ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości. 
W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy war-
tość przychodów. Zbierane są tylko informacje o wkła-
dzie pracy w  gospodarstwo rolne przy prowadzeniu 
produkcji rolniczej oraz o  fakcie prowadzenia w  go-
spodarstwie działalności pozarolniczej. W  tym ostat-
nim przypadku należy podać wyłącznie, jaki procento-
wy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności 
rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej 
i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa 
rolne produktów w formularzu znajduje się pytanie, czy 
gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produk-
tów rolnych, a możliwa odpowiedź to „tak” lub „nie”.

mam pytanie o spis. Gdzie się zwrócić?
Odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące spisu rol-
nego uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod nu-
mer 22 279 99 99. Od konsultanta dowiemy się, jakie 
są pytania spisowe i co zrobić, jeśli nie możemy pora-
dzić sobie z  samodzielnym wypełnieniem formularza 
przez Internet. 


