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absolutorium dla wójta gminy Przytyk

budowa wodociągu w miejscowości zameczek-kolonia

 Podczas XXIII Sesji Rady Gminy w Przytyku Rad-
ni udzielili wotum zaufania i absolutorium Wójtowi 
Gminy Dariuszowi Wołczyńskiemu. 
 Radni zapoznali się z  uchwałą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu spra-
wozdania z  wykonania budżetu Gminy Przytyk za 
rok 2020. W dalszej kolejności, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, Rada Gminy udzieliła Wójtowi absoluto-
rium z tytułu jego wykonania.
 Podczas ostatniego posiedzenia Wójt omówił także 
raport o  stanie Gminy za miniony rok. Dokument 
ten dotyczy podsumowania działalności samorządu 
w poprzednim roku, w  szczególności realizacji poli-
tyk, programów i strategii.

UG K.S.

 Gmina Przytyk otrzy-
mała pomoc finanso-
wą w wysokości 201 
985,16 zł z Funduszu 
Przeciwdziałania CO-
VID-19 na budowę wo-
dociągu o łącznej dłu-
gości około 400 m. 

 Pozyskana dotacja stanowi 100% wartości kosztów 
przedsięwzięcia, co jest niezwykle ważne, ponieważ 
Samorząd nie będzie musiał dopłacać do inwestycji z 
własnego budżetu. Środki z Funduszu przeznaczone 
są na realizację inwestycji w miejscowościach, w któ-
rych funkcjonowały zlikwidowane państwowe przed-
siębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). 

UG K.S.

Lipcowa sesja była pierwszą w tym roku przeprowadzoną w sposób stacjonarny.

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Wlazło pogratulował 
wyniku Wójtowi Gminy Dariuszowi Wołczyńskiemu.

Absolutorium jest rodzAjem kontroli rAdy 
gminy nAd wójtem w zAkresie wykonAniA budżetu 

i jest wyrAzem ostAtecznej oceny dziAłAlności 
wójtA. rAdA AnAlizuje i oceniA szczegółowe 

sprAwozdAnie wójtA z wykonAniA budżetu gminy, 
A nAstępnie, nA specjAlnej sesji,  podejmuje 

uchwAłę  w sprAwie udzieleniA lub nieudzieleniA 
Absolutorium. jest to nAjwAżniejsze głosowAnie 

dlA wójtA, które mówi, czy jego dziAłAniA są 
AkceptowAne przez rAdnych.

Nowo wybudowana sieć będzie zaopatrywała w wodę budynki wielolokalowe (blo-
ki) położone w miejscowości Zameczek-Kolonia, które to wybudowane zostały  
na gruntach popegeerowskich. 



Szanowni Państwo,
 przed nami ostatnie dni wakacji i wypoczynku. Mam nadzieję, że udało się Państwu 
choć trochę odetchnąć i skorzystać z dobrej pogody.

 W czerwcu wraz ze Starostą Radomskim musiałem podjąć decyzję odwołującą nasze 
Ogólnopolskie Targi Papryki. Była ona podyktowana obecnymi przepisami prawa, 
które niestety ograniczającą wydarzenia kulturalne. Według obecnych norm w tego typu 
imprezie może brać udział tylko 250 osób niezaszczepionych oraz nieograniczona ilość 
osób zaszczepionych. Dodatkowo przepisy nakładają na organizatorów takich spotkań 

obostrzenia dotyczące m.in. zachowania dystansu pomiędzy osobami, egzekwowania zasłaniania ust i nosa, 
wydzielenia miejsca przed sceną oraz pobrania od wszystkich uczestników oświadczeń. Jak doskonale Państwo 
wiedzą w naszych imprezach bierze udział kilka, kilkanaście tysięcy osób i jest to impreza masowa, będąca pod 
stałą kontrolą służb, które podczas łamania obowiązujących przepisów mogą przerwać to ważne święto.

 Mam nadzieje, że pomimo obostrzeń i rezygnacji z największego wydarzenia kulturalnego, które miało się odbyć 
w połowie sierpnia – mieszkańcy naszej gminy nie narzekają na nudę.

 Cieszę się, że tegoroczna edycja Kina na trawie przyciągnęła tak licznie Państwa na stadion sportowy w Przytyku. 
Miło patrzeć na tłumy szczególnie tych najmłodszych, którzy w piątkowe wieczory wraz ze swoimi rodzicami 
rozsiadają się wygodnie na murawie boiska. Przed nami już ostatni seans, który zakończy wakacyjne spotkania. 
Serdecznie zapraszam na film animowany „Bayala i ostatni smok”, który wyświetlony zostanie 20 sierpnia. 

 Okres wakacji to także dobry czas na realizację inwestycji. Po zakończonych postępowaniach przetargowych 
rozpoczynają się przebudowy dróg gminnych. W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy będą przeprowadzać 
postępowania związane z ogłoszeniem przetargów na rozbudowę sieci wodociągowej w Żerdzi  oraz Ośrodka 
Zdrowia w Przytyku.  Przed nami także rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zameczek.

 Cały czas Urząd Gminy w Przytyku poszukuje nowych dofinansowań i wsparcia dla realizacji inwestycji.  
W ostatnim czasie udało się pozyskać środki na  remont szatni znajdujących się na stadionie w Przytyku. Staram 
się także o dofinansowania z programu Polski Ład. Trzy wnioski, które zostały złożone przez naszą jednostkę 
samorządową, dotyczą głównie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Są to rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zameczek Kolonia 
wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Oblas oraz rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym i budową studni głębinowej w miejscowości Glinice. Z niecierpliwością czekam na ogłoszenie 
wyników oraz listy zadań zakwalifikowanych do realizacji. Oczywiście będą o nich Państwa informował na bieżąco.
 Zachęcam do lektury naszego informatora.

Dariusz Wołczyński
Wój Gminy Przytyk

#SZCZEPIMY SIĘ
MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ 
JEDNODAWKOWE szczepienie szczepionką Jonson&Jonson
4 września 2021 r. 
Plac przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
w godzinach  12:00 - 18:00
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inwentaryzacja źródeł ciePła

zaPraszamy do wsPółPracy!

 Gmina Przytyk realizując szereg przedsięwzięć na 
rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przeciwdzia-
łania zjawisku niskiej emisji, przystąpiła do realizacji 
zadania pn. Wykonanie inwentaryzacji indywidual-
nych źródeł ciepła na terenie gminy Przytyk. Zada-
nie to realizowane jest przy pomocy środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach MIWOPiM 
2021. W zakresie projektu zostanie wykonana szczegó-
łowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w ok. 2200 
budynkach mieszkalnych, handlowych, usługowych 
i użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 
Gminy Przytyk.

 Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę w dogodnej dla 
siebie formie:
•	 	ankieta	on-line	zamieszczona	na	stronie	interneto-

wej Urzędu Gminy;
•	 	ankieta	w	formie	papierowej,	wypełniona	z	pomocą	

ankietera, który odwiedzi Państwa posesję i wspól-
nie z Państwem wypełni informacje o budynku oraz 
posiadanym źródle ciepła.

 Ankieterzy przeprowadzający wywiady z mieszkań-
cami wyposażeni są w identyfikatory (wzór identyfi-

 Na  terenie  Centrum  Dystrybucji  i  Przetwórstwa  
Rolnego  w  Słowikowie  od  początku  sierpnia  skupo-
wana  jest  papryka  przemysłowa  oraz  papryka  kro-
jona. Zapraszamy do kontaktu producentów papryki 
zainteresowanych sprzedażą.

katora prezentujemy powyżej), a ich autentyczność 
można potwierdzić u realizującego niniejsze działania 
tj. firmie Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu, przy ul. 
Łangowskiego 4, nr tel. 734 211 822 oraz w Urzędzie 
Gminy Przytyk nr tel. 48 618 00 87.

 W przypadku pytań/niejasności podczas wypełnia-
nia ankiety online Konsultant firmy ATMOTERM 
S.A. chętnie odpowie na nie lub pomoże wypełnić an-
kietę. W tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 
734 211 822.

 Badanie kwestionariuszowe nie jest działaniem kon-
trolującym stan systemów grzewczych oraz jakości sto-
sowanych paliw w gospodarstwach domowych, posia-
da charakter wyłącznie informacyjny.

 Zgodnie z regulaminem MIWOPiM 2021, miesz-
kańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, 
którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywa-
nego urządzenia, zostaną zakwalifikowani do grupy 
posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. piece kopciuchy.

UG K.P.

kontakt  pod numerem telefonu 
517 154 028
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dzień dziecka

 Dnia 02.06.2021r. na 
Orliku w Przytyku od-
był się DZIEŃ DZIEC-
KA dla naszych przed-
szkolaków. Tego dnia 
nikogo nie trzeba było 
szczególnie zapraszać do 
zabawy. Dmuchane zam-
ki, zjeżdżalnie, boisko 
- to wszystko czekało na 
przedszkolaki z okazji ich 

wielkiego święta, czyli Dnia 
Dziecka. Ale to nie jedyna 

atrakcja, ponieważ odwiedzili nas nasi zaprzyjaźnieni 
strażacy, którzy poprowadzili lekcję z pierwszej pomo-
cy oraz pokazali nam niezbędne do ich pracy narzędzia, 

pozwolili również na zdjęcia w wozie strażackim, za co 
im serdecznie DZIĘKUJEMY. Panie  przygotowały 
mnóstwo zabaw, tańców i zawodów, w których każdy 
przedszkolak mógł wziąć udział i każdy wygrywał! Dziś 
nie było przegranych, dziś wszyscy wygrywali! Ale to 
wciąż nie koniec niespodzianek. Wata cukrowa, oraz 
inne słodkości smakowały wyjątkowo, bo pod „gołym 
niebem” wszystko lepiej smakuje. Było wesoło, koloro-
wo, bajkowo i muzykalnie! Impreza została sfinanso-
wana przez Radę Rodziców. Drogie dzieci- spełnienia 
waszych najskrytszych marzeń!

„Bądź dzieckiem jak najdłużej,
jak dziecko baw się, śmiej,
i kochaj tak, jak dziecko

i serce dziecka zawsze miej!”
PP w Przytyku

Tego dnia przedszkolaki mogły zmie-
nić się w postacie z bajek.

Zabawy na dmuchańcu.

W harmonogramie zabaw były także konkurencje sportowe.

OSP w Przytyku.

Kolejna atrakcja dnia- wata cukrowa.
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centralna ewidencja emisyjności

 W  dniu 1 lipca 2021 roku na podstawie Ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności budynków ruszyło 
zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Celem stworzenia bazy (tj. CEEB – Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest popra-
wa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny 
zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. 
CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym wymia-
nę starych kotłów grzewczych, jest również miejscem, 
gdzie dostępne są informacje na temat wszystkich pro-
gramów finansowania wymiany pieców.
 Dzięki szczegółowym danym o budynkach będzie-
my wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w miesz-
kalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie 
dla organów administracji centralnej i  samorządowej 
do realizacji polityki niskoemisyjnej.
 Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które 
przyczynią się do poprawy stanu technicznego bu-
dynków w  zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie 
przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budyn-
ku. Celem zbierania informacji o  budynkach jest 
stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie 
której gmina będzie mogła wnioskować o  fundusze 
w celu poprawy jakości powietrza.
 Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest 
bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki 
gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fo-
towoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Mniejszy pro-
blem będą mieli mieszkańcy bloków, za których deklara-
cję złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. 

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

UG J.G.

jesteś włAścicielem lub zArządcą domu?

w ciągu 12 miesięcy mAsz obowiązek złożyć deklArAcję, czym 

ogrzewAne są twoje domy. kAżdy, kto mA w domu piec, kominek, 

A nAwet kuchnię węglową 

– musi indywidulAnie zgłosić to do ceeb!
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PsP w Przytyku „złotą szkołą nbP”

 W dniu 21 czerwca 2021 r. Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku uzyskała prestiżowy 
tytuł „Złotej Szkoły NBP” potwierdzony certyfikatem oraz 
została wyróżniona w kategorii „Lekcja z ekonomią” i otrzy-
mała nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł. Ten sukces 
był możliwy dzięki uczestnictwu szkoły w ogólnopolskim 
programie, którego głównym celem było upowszechnienie 
wiedzy w zakresie ekonomii.  
 W  programie brały udział 394 szkoły z  całej Polski, 
w tym 41 zostało nagrodzonych. W ramach przedsięwzięcia 
uczniowie realizowali określone zadania, m.in., brali udział 
w spotkaniach z ekspertami, uczestniczyli w zajęciach inter-
dyscyplinarnych oraz debacie oksfordzkiej. Realizacją pro-
gramu w szczególności zajęła się Drużyna Ambasadorów 
Edukacji Ekonomicznej, w której znaleźli się uczniowie 8 
klasy: Dominika Cielniak, Anna Kurek, Aleksandra Prasek, 
Milena Kuriata, Zuzanna Kuriata,  Jakub Abramczyk, Bar-
tosz Bocheński, Brunon Szymański oraz 7 klasy: Natalia 
Czubak, Kinga Janas, Maja Łęcka. Aż 12 nauczycieli było 
zaangażowanych w realizację programu, w tym: J. Leśno-

Spotkanie uczniów klasy 3b z p. dyrektorem Robertem Bukowskim w Banku Spółdziel-
czym Rzemiosła w Przytyku.

Uczniowie z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej wraz z koordynatorem 
programu podczas wręczenia nagród na koniec roku szkolnego.

Uczniowie z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej biorący udział w debacie 
oksfordzkiej, od lewej: Aleksandra Prasek, Bartosz Bocheński, Anna Kurek, Maja Łęcka, 
Milena Kuriata, Jakub Abramczyk, Brunon Szymański, Zuzanna Kuriata, Dominika 
Cielniak, Natalia Czubak. 

Certyfikat PSP w Przytyku.

wolska, J. Abramczyk, A. Warchoł, M. Jasińska, B. Grom-
ska, A. Zasada, J. Szwarnewicz, E. Pasek, K. Latała, A. 
Łyś, M. Brejtkop, T. Błaszczyk. Aby zostać „Złotą Szkołą” 
musieliśmy nawiązać kontakt ze specjalistami w dziedzi-
nie ekonomii, którzy przeprowadzili spotkania z uczniami 
na temat finansów osobistych i ubezpieczeń społecznych. 
Dlatego szczególne podziękowania kierujemy do naszych 
ekspertów: pani Sylwii Rębacz (certyfikowanego doradcy 
EFA EFPA w banku PKO BP), pani Edyty Kępki (koordy-
natora ds. komunikacji społecznej i edukacji w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych oddział Radom) i pana Roberta 
Bukowskiego (dyrektora Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
w Radomiu oddział Przytyk) za pomoc i poświęcony czas.  
Gratulujemy również pani Joannie Leśnowolskiej, która 
zaproponowała udział w programie i podjęła się roli szkol-
nego koordynatora programu. 
Po dwóch miesiącach dodatkowej pracy uczniów i nauczy-
cieli udało się zostać „Złotą Szkołą”, z czego jesteśmy dum-
ni i bardzo się cieszymy!

PSP w Przytyku I. W.
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zmagania Piłkarskie drużyn 
sołeckich!

 Fani rozgrywek piłkarskich mogli podziwiać już po 
raz kolejny zmagania podczas Turnieju Piłkarskiego 
Drużyn Sołeckich w  walce o  Puchar Wójta Gminy 
Przytyk! Podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabrakło 
prawdziwej rywalizacji, ogromnych emocji i  sporto-
wego ducha, który towarzyszył wszystkim drużynom 
biorącym udział w rozgrywkach. W tegorocznej piłkar-
skiej rywalizacji udział wzięło siedem drużyn.

 Każde ze spotkań prezentowało wysoki poziom 
piłkarskich umiejętności młodych zawodników, jed-
nak ostatecznie o  I  miejsce walczyły ze sobą druży-
ny Wrzosu oraz FC Kokodżambo. Pomimo faktu, 
że obie drużyny zostawiły na boisku całe serce, lepsi 
okazali się reprezentanci Wrzosu, którzy sięgnęli po 

Punktacja generalna turnieju:
1. Wrzos
2. FC Kokodżambo
3. Paprykorze
4. FC Kuniec kariery
5. Suków
6. Studzienice
6. Rozrzutnik Goszczewice

puchar. Emocji nie zabrakło również w  spotkaniu, 
o III miejsce na podium, które ostatecznie powędro-
wało do drużyny Paprykorzy.
 Nasze tegoroczne spotkanie połączone było z akcją 
promocji szczepień przeciw Covid-19. W  specjalnie 
na ten dzień ustawionym namiocie można było zareje-
strować się na szczepienie. 
 Miłą niespodzianką było plenerowe studio Radia 
Rekord, które rozbiło się na stadionie w  Przytyku. 
Redaktorzy na antenie radia rozmawiali z uczestnika-
mi oraz organizatorami wydarzenia. Podczas audycji 
poruszone zostały m.in. kwestie nazw drużyn naszych 
zawodników oraz przedstawienie finalistów turnieju.
Jeszcze raz dziękujemy za wspaniałe sportowe emocje. 
Zawodników, jak i kibiców zapraszamy za rok!

UG A. K.

Rozgrywki grupy B.

Podczas Turnieju można było zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19.

Mobilne studio Radia Rekord.

serdecznie dziękujemy firmie pArk 
trAmpolin jumpworld 

znAjdującej się w rAdomiu przy Al. 
j. grzecznArowskiego 29/31 zA   

przekAzAnie  „wejściówek”  tj.  kArt  
podArunkowych  dlA uczestników 

nAszego turnieju. 
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Drużyna  FC Kokodżambo. Drużyna Paprykorzy.

Pomimo kapryśnej pogody, turniej przyciągnął fanów piłki nożnej na stadionową murawę.

Zwycięscy turnieju – Wrzos.

Turniej cieszył się zainteresowaniem całych rodzin. 
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Procedura szacowania szkód w gosPodarstwach  rolnych

znamy wyniki egzaminów ósmych klas

 Wystąpienie szkód spowodowanych niekorzystnymi  
warunkami atmosferycznymi – huragan, przymrozki, 
deszcz nawalny czy też innymi zjawiskami – zawsze należy 
niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy. 
 Zgodnie z  obowiązującymi procedurami dopiero po 
otrzymaniu ww. zgłoszeń samorząd zwraca się z  wnio-
skiem do Wojewody o możliwość zwołania komisji sza-
cującej straty w  gospodarstwach. Decyzję o  powołaniu 
danej komisji podejmuje Wojewoda. Należy to do jego 
wyłącznej kompetencji. 
 Warunkiem oszacowania przez Komisję szkód wy-
wołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 

 Szkoły z naszej gminy osiągnęły w egzaminie koń-
czącym naukę w klasach podstawowych wynik podob-
ny do ubiegłorocznego.  
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opu-
blikowała 2 lipca wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2021 
w poszczególnych powiatach, gminach i szkołach.  
 W gminie Przytyk najlepsze oceny na egzaminie osią-
gnęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia 
Orła Białego we Wrzosie. Wyprzedzili swoich kolegów 
z  Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Przyjaciół 
Dzieci w Przytyku o zaledwie 0,4 %. Z kolei Publiczna 
Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego we 
Wrzeszczowie uplasowała się na trzecim miejscu. 
A oto szczegółowe oceny w poszczególnych przedmiotach: 
 Szkoła we Wrzosie – średnia ocen 57,1 (język polski 
57,64 %, matematyka 46,15 %, język angielski 67,38%). 
Zdawało 13 uczniów. 
Szkoła w Przytyku - średnia ocen 56,7 (język polski 58 
%, matematyka 50,15 %, język angielski 62%). Zda-
wało 42 uczniów. 

jest złożenie wniosku, który należy wypełnić czytelnie 
zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie (rozpisanie 
upraw według gatunków, podanie procentu strat). Należy 
również dołączyć do dokumentacji kopię wykazu działek 
deklarowanych do płatności na bieżący rok oraz kopię 
zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
(IRZ)/ księga stada/paszporty. 
 Kolejny etap to przygotowanie harmonogramu pracy 
komisji, który tworzy Przewodniczący Komisji na podsta-
wie złożonych wniosków. Rozpoczęcie wizytacji zniszczo-
nych upraw bądź środków trwałych poprzedzone zostaje 
również pisemną zgodą Urzędu Wojewódzkiego na rozpo-
częcie pracy  komisji w terenie celem weryfikacji zgłoszeń.
 Komisja na zakończenie ww. czynności sporządza 
protokół oszacowania szkód,  który w pierwszej ko-
lejności podpisuje wnioskodawca, a następnie zostaje 
wysłany do Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnim eta-
pem procedury szacowania szkód jest analiza prze-
słanych dokumentów przez pracowników Urzędu 
Wojewódzkiego, celem weryfikacji i podpisania tych, 
w  których straty wniosły powyżej 30% w  średnio-
rocznej produkcji rolnej z 3 ostatnich lat lub powyżej 
3350 zł w środkach trwałych.

UG W.W.

Szkoła we Wrzeszczowie - średnia ocen 47,3 (język pol-
ski 61 %, matematyka 37 %, język angielski 47%). 
Zdawało 18 uczniów.

UG R.F.

Egzamin kończący naukę w szkole podstawowej w placówce we Wrzosie.
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szczePionki Przeciwko coVid-19 – dlaczego są bezPieczne?

 Szczepionki przeciw COVID-19 wywołują wiele strachu. 
Niepotrzebnie. Niezależnie od rodzaju szczepionki, każ-
da z nich przechodzi staranne badania i może być podana 
wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizo-
wane instytucje. A w badania nad szczepionką przeciw CO-
VID-19 zaangażowali się wybitni naukowcy z całego świata. 
Dzięki tak dużemu, globalnemu wysiłkowi mamy produkt, 
który może być skuteczną bronią w walce z pandemią.
Prace nad szczepionkami COVID-19 przeprowadzano 
według najwyższych standardów bezpieczeństwa.
wieloetapowe badania
•	 Po	 wyprodukowaniu	 szczepionki	 w  laboratorium	 ba-

dawczym prowadzi się badania in vitro oraz w mode-
lach zwierzęcych, które mają wykazać, czy szczepionka 
ma działanie ochronne przed wywoływaną przez niego 
chorobą zakaźną. Bada się również właściwości toksyko-
logiczne i farmakologiczne.

•	 Po	udowodnieniu	bezpieczeństwa	oraz	 analizie	poten-
cjalnej skuteczności przechodzi się do kluczowego etapu 
prac – badań klinicznych z udziałem ochotników. Bada-
nia kliniczne I fazy prowadzone są z udziałem zdrowych 
ochotników, a ich celem jest ustalenie czy szczepionka 
jest bezpieczna i czy wywołuje oczekiwany efekt. W tej 
fazie ustala się wstępnie również dawki szczepionki.

•	 Badania	 kliniczne	 II	 fazy	 obejmują	 udział	 kilkuset	
ochotników i prowadzone są w celu potwierdzenia wy-
boru optymalnych dawek. Określa się także najczęstsze 
działania niepożądane. Celem tych badań jest wykaza-
nie, czy szczepionka wywołuje optymalną odpowiedź 
immunologiczną.

•	 Badania	kliniczne	fazy	III	obejmują	udział	tysięcy	ochot-
ników. Celem tej fazy jest wykazanie skuteczności szcze-
pionki oraz zbadanie jej profilu bezpieczeństwa.

restrykcyjne wymogi
Za dopuszczenie do obrotu szczepionek przeciw CO-
VID-19 odpowiada Komisja Europejska. Najpierw KE 
musi uzyskać pozytywną rekomendację Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u  Ludzi działają-
cego w  ramach Europejskiej Agencji Leków (European 
Medicines Agency - EMA).
Zanim szczepionka trafiła na rynek, zostały przeprowa-
dzone następujące procedury:
•	 przegląd	etapowy	-		to	narzędzie	regulacyjne	wykorzy-

stywane przez EMA do zintensyfikowania i przyspie-
szenia oceny danej szczepionki pandemicznej. W tej 
procedurze, przed rozpoczęciem właściwego postępo-
wania rejestracyjnego, Komitet  ds. Produktów Lecz-
niczych Stosowanych u  Ludzi (CHMP) dokonuje 
oceny dostępnych danych z trwających badań. Rolling 
review jest kontynuowane do czasu uzyskania wystar-
czających dowodów jakościowych, przedklinicznych 
i klinicznych na poparcie wniosku o wydanie pozwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu danej szczepionki;

•		przyspieszona	ocena	-	jest	to	skrócona	procedura	oceny	
merytorycznej dokumentacji rejestracyjnej produktów 
o dużym znaczeniu dla zdrowia publicznego -  z 210 
do mniej niż 150 dni;

•	 warunkowe	 dopuszczenie	 do	 obrotu	 -	 może	 zostać	
przyznane w sytuacji:

 - jeżeli zgodnie z opinią CHMP m.in. stosunek korzy-
ści do ryzyka jest pozytywny,

 - jeżeli korzyści dla zdrowia publicznego, które wyni-
kają z natychmiastowej dostępności np. szczepionki, 
są wyższe niż ryzyko wynikające z potrzeby uzyskania 
dalszych danych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo
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zakończenie roku szkolnego w oddziałach Przedszkolnych 
we wrzeszczowie

rozbudowa sieci wodociągowej

 25 czerwca 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
we Wrzeszczowie w oddziałach przedszkolnych odbyła 
się uroczystość zakończenia roku przedszkolnego oraz 
pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną.    
 Najstarsze przedszkolaki na ostatniej uroczystości za-
prezentowały występ artystyczny, który rozpoczął się od 
poloneza. Następnie starszaki opowiedziały w wierszach 
o niełatwej przedszkolnej codzienności. W żartobliwy 
sposób - śpiewając, przedstawiły sposoby radzenia sobie 
w szkole. Starsze przedszkolaki z grupy Żabki również 
pożegnały młodszych kolegów i  od września dołączą 
do dzieci z grupy Smerfy. Swój występ dzieci rozpoczę-
ły od powitania zebranych gości i podziękowań, następnie 
z ogromną walizką rozpoczęły wyprawę do zerówki, zabie-
rając ze sobą, to czego nauczyły się i doświadczyły w przed-
szkolu. Przedszkolaki tańcząc pokazały w jaki sposób radzą 
sobie ze smutkiem, oraz to, jak bawiły się w przedszkolu, 
natomiast śpiewając piosenki podkreśliły, że ważne jest to, 
co nieznane i to, co zostaje w naszych sercach.  Rodzice, 
którzy uczestniczyli w  zakończeniu roku szkolonego zo-

 W bieżącym roku rozpocznie się budowa  sieci wo-
dociągowej w miejscowości Żerdź. Pracownicy Urzędu 
Gminy w sierpniu rozpoczęli postępowanie przetargo-
we związane z tą inwestycją. Planowane prace połączą 
dwa istniejące odcinki sieci wodociągowej znajdujące 
się przy drodze wojewódzkiej oraz gminnej. Długość 
planowanej rozbudowy to 840 metrów bieżących. 
Wodociąg poza potrzebami gospodarczymi będzie do-
starczał wodę dla celów przeciwpożarowych. Sieć zo-
stanie uzbrojona w 5 hydrantów podziemnych oraz 2 
zasuwy wodociągowe.
 Obecnie trwają także prace projektujące dalszą 
sieć:  od nowo budowanego odcinka do włączenia  

baczyli swoje pociechy tańczące, recytujące i  śpiewające, 
nagradzając je gromkimi brawami. Potem były dyplomy 
i prezenty dla przedszkolaków oraz podziękowania dla ro-
dziców. Dzieci siedmioletnie od września 2021 r. wkroczą 
na nową drogę edukacji szkolnej. Życzymy im miłego wy-
poczynku w czasie wakacji i sukcesów w szkole. Ten uro-
czysty dzień na długo zostanie w pamięci nas wszystkich. 

PSP we Wrzeszczowie R.M.

Zakończenie roku szkolonego grupa Żabki. Zakończenie roku szkolnego grupa Żabki.

Zakończenie roku szkolnego grupa Smerfy.

Projektowany obecnie odcinek sieci wodociągowej połączy strukturą miejsco-
wość Żerdź oraz Dęba.

istniejącego wodociągu w miejscowości Dęba. 
UG K.W.
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darmowa aPlikacja Pomoże w segregacji odPadów!

 Segregacja odpadów to naprawdę trudna sprawa. Z po-
mocą w tym procesie śpieszy nam aplikacja Kiedy śmie-
ci, która oprócz wyszukiwarki odpadów i prawidłowego 
segregowania ich posiada także harmonogram wywozu 
śmieci z terenu naszej gminy. 
 Konfigurację programu rozpoczynamy od wprowadze-
nia danych naszego regionu (województwo mazowieckie, 
powiat radomski, gmina Przytyk), które pozwolą pobrać 
odpowiedni harmonogram wywozu śmieci. Po skonfigu-
rowaniu aplikacji na ekranie pojawi się aktualny harmo-
nogram. Na pierwszym planie widzimy datę najbliższego 
odbioru oraz  wskazówki dotyczące tego, jakie surowce 
można wówczas wystawić. Na dole ekranu  umieszczo-
no natomiast dodatkowe menu zawierające trzy opcje. 
Pierwszy przycisk przenosi nas do kalendarza, gdzie mo-
żemy sprawdzić, jak prezentuje się harmonogram wywo-
zu śmieci do końca roku. Druga sekcja w menu to porad-
nik instruujący nas o tym jak należy segregować odpady. 
Znajdziemy tu 5 różnych kategorii, a  w  każdej z  nich 
przykłady segregacji śmieci oznaczone jako „wyrzucamy” 
i „nie wrzucamy”. Ostatnia ikonka w menu przeniesie nas 

 W związku z utratą  wydajności studni na Stacji Uzdat-
niania Wody w Glinicach,  Zakład Gospodarki Komu-
nalnej sp. z o.o. podjął działania, związane z przeprowa-
dzeniem regeneracji studni w celu zwiększenia wydajności  
ujęcia. Był to demontaż  dotychczas pracującej pompy 
głębinowej, monitoring studni, czyszczenie studni z za-
stosowaniem nowoczesnej technologii, zainstalowanie 
nowej, wysokowydajnej pompy głębinowej oraz spraw-
dzenie pomiarów wydajności studni. 
  Obserwacje potwierdziły dwukrotne zwiększenie 
produktywności ujęcia wody. Pozwoli to, na unikniecie 
w  przyszłości dotychczasowych problemów związanych 

do ustawień. Możemy uruchomić tu automatyczne przy-
pomnienia (z możliwością konfiguracji czasu ich wyświe-
tlania), a także zmienić lokalizację naszego odbioru.
 Aplikacja jest całkowicie anonimowa. Żadne dane 
użytkowników nie są w niej zbierane. Jedyna informacja, 
jaką trzeba tu podać, to miejscowość, dla której chcemy 
otrzymywać powiadomienia.
 Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem Android 
i iOS oraz na smartfony Huawei (bez wsparcia Google).

UG J.G.

Stacja uzdatniania wody w Glinicach.

AplikAcjA mobilnA „kiedy śmieci”- 
znAjdziemy w niej wyszukiwArkę 

odpAdów, którA podpowie nAm, do 
jAkiego workA wrzucić dAny odpAd. 
terAz w łAtwy sposób posegregujesz 

swoje śmieci!

regeneracja studni w glinicach

z  niedoborem wody w  miejscowościach korzystających 
z tego punktu.

ZGK D.G.
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 Przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy 
się uregulować kwestię zarządzania odpadami komu-
nalnymi. Efektem tego zobowiązania była wprowadzo-
na  tzw. ustawa śmieciowa. 
 Sprawa wzrostu cen za odbiór, wywóz, składowanie 
i   utylizację  śmieci  jest  bardzo  złożona.  spróbu-
jemy  jednak wyjaśnić skąd to się wzięło i  kiedy się 
zaczęło? W 2012 roku wprowadzono nowe obowiązki, 
nakazujące samorządom organizację systemu odbioru 
i zagospodarowania odpadów, koszty ponoszone przez 
mieszkańców w tym zakresie zaczęły właśnie wtedy od-
czuwalnie rosnąć.  To  zagospodarowanie  odpadów,  
jest  główną  przyczyną  wzrostu  cen  usług  za  odbiór  
śmieci,  przeważnie jest to 60-65% kwot ustalanych 
w przetargach. Pozostałe koszty na które składają się: 
zakup i  eksploatacja  pojazdów,  zatrudnienie  pra-
cowników,  dostarczanie  i czyszczenie kontenerów na 
odpady czy w końcu sam ich odbiór – stanowią dużo 
mniejszą choć równie ważną ich część. 
 Odgórnie  nałożone  przepisy  zobowiązują  samo-

oPłata za gosPodarowanie odPadów komunalnych na terenie 
Powiatu radomskiego

rządy  oraz  firmy  zajmujące  się  odpadami  do  do-
stosowania  się  do  obowiązujących  norm.  Znowe-
lizowana  ustawa  o  czystości i porządku w gminach 
wprowadziła częstsze odbieranie odpadów biodegrado-
walnych co wpływa na większą  ilość  dni  pracy,  koszty  
transportu  oraz  paliwa.  Dochodzi tu również wzrost 
kosztów energii oraz płacy minimalnej i  idące w ślad 
za tym podwyżki dla pracowników. Od ubiegłego roku 
firmy zajmujące się odbiorem tzw. śmieci  zobowiązane  
są  do  prowadzenia  Bazy  Danych  Odpadów,  gdzie  
prowadzą  ewidencję  i   sprawozdawczość dotyczącą 
przemieszczania się odpadów. Czynnikiem znacząco 
wpływającym na wysokość cen jest chociażby opłata 
środowiskowa czyli opłata za składowanie odpadów na 
wysypiskach, która od kilku lat gwałtownie wzrasta. 
Tych czynników jest bez porównania więcej i nie da się 
wskazać tylko jednej, głównej przyczyny wzrostu opła-
ty za odbiór odpadów.

UG J.P

firmy odbierAjące odpAdy 
komunAlne z nAszych posesji, są 
wybierAne w nieogrAniczonych 

przetArgAch. system odbioru 
odpAdów nie przynosi korzyści 
sAmorządom, wręcz przeciwnie 
gminy są zmuszone dopłAcAć do 

niewystArczAjących środków 
przeznAczonych nA ten cel.

Przyjrzeliśmy się bliżej cenom za gospodarowanie odpadów na terenie powiatu radomskiego. 
Kwoty za wywóz śmieci przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa Opłata za osobę
1. Jastrzębia 10,00 zł
2. Skaryszew 15,00 zł
3. Zakrzew 15,00 zł
4. Wierzbica 15,00 zł
5. Wolanów 15,00 zł 
6. Gózd 15,50 zł
7. Przytyk 16,00 zł 
8. Pionki gmina 17,00 zł
9. Kowala 18,00 zł
10. Jedlnia Letnisko 18,00 zł
11. Jedlińsk 18,00 zł
12. Pionki miasto 21,00 zł
13. Iłża 25,00 zł
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 H A R M O N O G R A M  W Y D A R Z EŃ  

Rynek - miejsce spotkań

29 sierpnia 2021 r.

512-095-992

Popołudniowe spotkanie na Rynku
połączone z wystawą plenerową prac
fotograficznych wyłonionych w
konkursie fotograficznym: ,,Gmina
Przytyk 
w obiektywie'' połączone z koncertem 
p. Agaty Jędrzejewskiej. 

Dzień Seniora

4 września 2021r. 

 48 618-00-95 wew. 37

Cykliczne wydarzenie, organizowane po
raz czwarty w ramach programu Przytyk
Seniorom. Spędzanie wolnego czasu
wśród znajomych przy dźwiękach
ludowej muzyki w tym roku z występem
kabaretu. Obowiązują zapisy.

Hala sportowa przy PSP w Przytyku

28 sierpnia 2021r.

48 618-00-95 wew. 37

Turniej wędkarski 

Spotkanie dla Wszystkich pasjonatów
wędkarstwa mieszkających na terenie
gminy Przytyk. Realizowany jest już
po raz VIII. Zapisy w dniu rozpoczęcia
turnieju. 

Stawy rybne w Zameczku

Jesienne Grzybobranie 

10 września i 25 września 2021r. 

502-094-243

Wydarzenie skierowane jest dla
mieszkańców gminy Przytyk po 50 roku
życia. Spotkania przy kawie, herbacie 
i pysznym ciastku, a także grzybobranie 
w terenie zakończone biesiadą przy
potrawach z lokalnych produktów              
 i muzyce ludowej. Obowiązują zapisy,
liczba miejsc ograniczona. 

Centrum Kultury i Biblioteka
 w Przytyku 

Piknik rodzinny - cztery żywioły

12 września 2021r.

502-094-243

Wydarzenie bezpłatne dla całych rodzin.
Niedzielne popołudnie z animacjami,
grami wielkoformatowymi, malowaniem
buziek, przedstawieniem teatralnym,
warsztatami teatralnymi, długopisami
3D oraz z  konkursami sportowymi 
 i nagrodami. 

Stadion Sportowy w Przytyku

Festiwal Tańca

18 września 2021r.

48 618-00-95

Festiwal organizowany po raz
pierwszy. Skupiający Wszystkich
pasjonatów tańca z całego kraju.
Wydarzenie otwarte dla
mieszkańców gminy Przytyk. Wiele
konkurencji i formacji wiekowych,
które będzie można podziwiać 
z trybun. 

Hala sportowa 
przy PSP w Przytyku 
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kultura w drodze

 W niedzielę, 27 czerwca, o godzinie 19.30 na tere-
nie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
we Wrzosie (Wrzos 6, gm. Przytyk), w ramach projek-
tu pn. „Kultura w drodze”, polegającego na organiza-
cji kameralnych koncertów odbywających się na ma-
łych placach i podwórkach, odbył się koncert zespołu 
Funktime. Koncert zorganizowało Stowarzyszenie 
Wrzosowisko wspierane przez Stowarzyszenie „Razem 
dla Radomki”.  Koncert w  wykonaniu radomskiego 
zespołu Funktime, który tworzą zawodowi muzycy, 
prezentowali znane i lubiane klasyczne utwory w fun-
kowo, soulowo i popowych aranżacjach.
Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.

 Podpisanie umowy z  wykonawcą, przystąpienie do 
projektowania modernizacji dróg to kolejne kroki, które 
są poczynione w kwestii poprawy jakości dróg powiato-
wych znajdujących się na terenie gminy Przytyk. 
 Jeszcze w tym roku rozpoczną się dwie przebudowy 
dróg powiatowych. Mowa tu o  prawie 2-kilometro-
wym remoncie nawierzchni drogi  Wir-Goszczewice
-Przytyk od miejscowości Wrzos w kierunku Przytyka 
oraz przebudowie drogi  relacji Wieniawa-Przytyk-Je-
dlińsk od ronda znajdującego się w miejscowości Przy-
tyk w  kierunku Jagodnego. Warto wspomnieć, iż 
w tym drugim wymienionym przypadku zostanie wy-
budowana także ścieżka rowerowa.

 Funktime - to projekt stworzony z pasji do muzyki. 
Zamysłem projektu jest zabawa aranżacją znanych utwo-
rów / standardów muzycznych, prezentacja ich w zupeł-
nie innej formie niż powszechnie znane wykonania.
 Inicjatywa ta realizowana była ramach projektu 
„Kultura w drodze” – projektu dofinansowanego przez 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dla projektu 
grantowego „Start-upy na inicjatywy lokalne” w  ra-
mach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PSP we Wrzosie J.K.

 Przebudowy dróg powiatowych  wpłyną na polep-
szenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz po-
prawę płynności i warunków ruchu.

UG A.R.

 Koncert przeciągnął również odbiorców z poza gminy Przytyk. Koncert odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie.

wkrótce rozPoczną się Prace Przy drogach Powiatowych

gminA przytyk w rAmAch współprAcy ze 
stArostwem powiAtowym przygotowuje 
projekt budowy drogi relAcji wieniAwA-

przytyk-jedlińsk od skrzyżowAniA 
z drogą wir-goszczewice-przytyk (tj. od 
miejscowości podgAjek przez słowików do 
miejscowości jAgodno) wrAz z rozbudową 

mostu znAjdującego się nA rzece wiązownicA. 
projektowAny odcinek to ok. 2 km jezdni 

orAz ścieżki rowerowej.
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 Wójt Gminy Przytyk informuje, że znowelizowany 
art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 Ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwier-
dzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze wzglę-
du na położenie przedmiotu dzierżawy.
 W związku z powyższym w celu uzyskania potwierdze-
nia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umo-
wy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy, (wnio-

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

sek dostępny jest w Urzędzie Gminy Przytyk, na stronie 
internetowej gminy pod zakładką: Druki do pobrania).
 Jednocześnie nadmienia się, że Wójt dokonuje tylko 
potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza 
faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, 
nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza wła-
snoręczności podpisów na tych umowach.

UG M.M.

PLAN ZAJĘĆ
 W CENTRUM KULTURY I BIBLIOTECE W PRZYTYKU

Zapraszamy serdecznie od września. 
Zapisy i szczegółowe informacje uzyskacie pod nr. tel. 502-094-243

Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku .

Świat programów graficznych.
Podstawy projektowania, tworzenia plakatów,

prezentacji, filmików.
Zajęcia od października, 

w każdy wtorek 18:00-19:30

Zabawa z wyobraźniąZabawa z wyobraźnią
Zajęcia teatralne i ogólnorozwojoweZajęcia teatralne i ogólnorozwojowe

  środa 17:00-18:00środa 17:00-18:00

Kreatywna pracowniaKreatywna pracownia
miszmasz technik artystycznychmiszmasz technik artystycznych

  czwartek 18:00-19:00czwartek 18:00-19:00

MakramaMakrama  
ćwiczenie ręki, wyobraźni przestrzennejćwiczenie ręki, wyobraźni przestrzennej

  piątek 17:00-18:00piątek 17:00-18:00

Szkoła tańca HOSE OF DANCESzkoła tańca HOSE OF DANCE
sobota 10:00-11:00 dzieci do 6 latsobota 10:00-11:00 dzieci do 6 lat
sobota 11:00-12:00 dzieci od 7 latsobota 11:00-12:00 dzieci od 7 lat

Roztańczone wtorkiRoztańczone wtorki
Zajęcia dla PańZajęcia dla Pań

  wtorek 18:00-19:00wtorek 18:00-19:00

CKiB realizuje również warsztaty tematyczne m.in.: 
dziennikarstwo online, Photoshop, fotograficzne. 

wydAnie potwierdzeniA jest 
zwolnione z opłAty skArbowej nA 

podstAwie Art. 2 § 1 ust 1 ustAwy o 
opłAcie skArbowej.
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 Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego leczenia sto-
matologicznego w Ośrodku Zdrowia w Przytyku z Filią we 
Wrzeszczowie  w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ośrodek realizuje  świadczenia ogólnostomatologiczne 
dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ogólnosto-
matologiczne dla dorosłych. 
 Świadczenia stomatologiczne wykonywane są przez 
Panią dr Urszulę Wróbel oraz Panią Beatę Brodę asy-
stentkę stomatologiczną. Gabinet wyposażony jest 
w  nowoczesny sprzęt m.in.unit stomatologiczny, ra-
diowizjograf, mobilną pompę ssącą, endometr.
 Leczenie stomatologiczne odbywa się w  Ośrodku 
Zdrowia w Przytyku, ul. Kościelna 15 po uprzednim 
ustaleniu wizyty, którą należy dokonać pod numerem 
telefonu:  798 914 165.

SPZOZ O.F.

 W miesiącu lipcu w Publicznym Przedszkolu w Przy-
tyku odbywał się dyżur wakacyjny.  Dzieci uczęszczające 
do przedszkola w wakacje miały mnóstwo chwil na inte-
grację oraz zabawę  z rówieśnikami. Ponadto, w trakcie 
wakacji miały okazję jeszcze częściej brać udział w za-
jęciach,  w  których wykorzystywane są elementy róż-
norodnych metod pracy, dostosowanych do ich wieku 
i  indywidualnych możliwości. Przedszkolaki chętnie 
i  z  dużym zaangażowaniem uczestniczyły w  zajęciach 
organizowanych w przedszkolu jak i w terenie. 

Spędzanie czasu na 
świeżym powie-
trzu jest, bowiem 
ulubioną formą 
aktywności więk-
szości naszych ma-
luchów, dlatego, 
też każdy dzień 
wakacji w  przed-
szkolu obfitował 
w  atrakcje zwią-

zane z  aktywnością 
ruchową na świeżym powietrzu: zabawy na patio, 
placu zabaw, tory przeszkód, klasy, stopy sensorycz-
ne, piasek kinetyczny, bańki mydlane, zabawy z chu-
stą animacyjną, spacery, wyjazd do Centrum rozrywki 
HULA PARK, gdzie dzieci spędziły cudowne chwile, 

dbajmy o nasz uśmiech – bezPłatne leczenie stomatologiczne 
w ramach nFz w ośrodku zdrowia w Przytyku

aktywne wakacje w Przedszkolu !!!

a uśmiechy nie schodziły z buziek. Dzieci chętnie ska-
kały, biegały i  tańczyły wykorzystując metodę aktyw-
nego słuchania muzyki wg. B. Strauss czy C. Orffa. 
Ponadto w naszym przedszkolu odbył się kinowy seans 
filmowy. Oglądaliśmy bajkę pt. „Misiek w  Nowym 
Yorku”. Dzieci mogły poczuć atmosferę prawdziwego 
kina. Wszyscy dobrze się bawili i z ciekawością obser-
wowali losy bohaterów. Często bawiliśmy się w  teatr 
wykorzystując pacynki, gdzie dzieci tworzyły i przed-
stawiały wymyślone historie lub znane bajki takie jak 
„Czerwony Kapturek” czy „Trzy małe Świnki”. Zwykłe 
czytanie bajek stało się niezwykłe, bo dzięki pogodzie 
mogło odbywać się na kocu i  trawie, pośród drzew 
i dźwięków natury.

PP w Przytyku M. W.

Dr Urszula Wróbel, asystentka stomatologiczna Beata Broda.

Wakacje to dobry czas na wszelakie zabawy na zewnątrz.

Centrum rozrywki HULA PARK.
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Tabela 1. Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Program czyste Powietrze
cel programu 
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jed-
norodzinnych budynków mieszkalnych, 
lub wydzielonych w budynkach jed-
norodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

na co?
Zakup i montaż nowego źródła ciepła. 
Zakup i montaż instalacji c.o. i c.w.u. 
ocieplenie ścian. Zakup i wymiana stolarki 
zewnętrznej (okna, drzwi zewnętrzne). 
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej 
wraz z odzyskiem ciepła. Zakup i montaż 
kolektorów słonecznych. Zakup i montaż 
mikro instalacji fotowoltaicznej.

ile?
Dotacja może wynosić do 
30 000 zł dla podstawowego poziomu 
dofinansowania i 37 000 zł dla pod-
wyższonego poziomu dofinansowania.

zgodnie z uchwałą antysmogową do 31.12.2022 wymienione muszą zostać piece bezklasowe (piece na węgiel lub drewno 
niespełniające wymogów dla klas 3,4 oraz 5 według normy PN-EN 303-5:2012), Tabela ukazuje możliwości Programu Czyste 
Powietrze wsparcia właścicieli „kopciuchów” w sprawie ich wymiany.

Punkt konsultacyjny gminy Przytyk p.35 (i piętro) tel. (0 48) 618 00 95 (wew. 34)
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego. Udzielimy niezbędnych informacji dotyczących Programu, pomożemy 
wypełnić i przesłać wniosek o dofinansowanie, kolejno zweryfikujemy dokumentacje związana z wnioskiem o płatność.

UG J.G



G m i n a  P r z y t y k  –  I n f o r m a t o r  S a m o r z ą d o w y20

 Zakończyły się prace przy przebudowie drogi we-
wnętrznej Domaniów-Duży Las. Odbiór drogi koń-
czący postępowanie odbył się pod koniec lipca. 
 Jezdnia objęta projektem przebudowy to droga 
wewnętrzna pełniąca funkcję głównie gospodarczą – 
dojazd do miejscowości Duży Las i  części miejsco-
wości Domaniów. Po modernizacji tego odcinka do-
tychczasowa nawierzchnia żwirowa została zastąpiona 
asfaltową. Prace objęły także oczyszczenie istniejących 
rowów i przepustów pod zjazdami. Wykonawstwem 
tejże przebudowy zajął się Zakład Robót Drogowych 
DUKT z Nowin.

UG K.W.

 W  dniach od 5 do 16 lipca w  Publicznej Szkole 
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego we Wrzeszczo-
wie w ramach półkolonii wypoczywało 42 dzieci. Or-
ganizatorem tej formy wypoczynku była Mazowiec-
ka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie. Całkowity 
koszt wypoczynku wynosił 425 zł. Jeżeli rodzic dziec-
ka podlega ubezpieczeniu w KRUS to odpłatność za 
wypoczynek wynosiła 50 zł, a dofinansowanie z Fun-
duszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników wynosiła 375 zł.
 Program kulturalno-oświatowy półkolonii był bar-
dzo bogaty i został w całości zrealizowany.

PSP we Wrzeszczowie W.K.

Przebudowa drogi domaniów-duży las zakończona

 Półkolonie letnie we wrzeszczowie

Stan drogi przed pracami.

Uczestnicy zajęć wakacyjnych zwiedzili Kazimierz Dolny. 

W odbiorze brali udział Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Radny Da-
riusz Grotek, Sołtys  Dariusz Senator, pracownicy Urzędu oraz właściciel 
firmy wykonującej prace.

Odbiór zakończenia prac odbył się 29 lipca.
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 Dzieci z grupy Słoneczka w miesiącu  kwietniu bra-
ły udział w XII Powiatowym Konkursie z Wychowania 
Komunikacyjnego ,,Przedszkolak zna przepisy ruchu dro-
gowego i  czuje się bezpieczny na drodze” reprezentując 
Publiczne Przedszkole w Przytyku. Celem konkursu było: 
popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego i kultu-
ralnego poruszania się po drogach, kształtowanie partner-
skich zachowań wobec innych uczestników ruchu, eks-
ponowanych odpowiedzialnych, bezpiecznych zachowań 
na drodze, bezpieczne zaangażowanie dzieci w  realizację 
działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w  ru-
chu drogowym, rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci. 
 Dzieci miały do wykonania makietę przestrzenną na 
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak zawsze na 
dzieci z grupy Słoneczka można liczyć wraz z zaangazo-
wanymi w życie grupy rodzicami, którzy w domu przygo-

 Tylko w ubiegłym roku Ochotnicze Straże Pożarne 
wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z  czego 20 
tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie, 
potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
 Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze nasze-
go informatora – jednostka OSP Suków w tym roku 
wzbogaci się o nowy wóz bojowy. W ostatnim czasie 
do ponad półmilionowego dofinansowania z WFO-
ŚiGW oraz dotacji docelowej MSWiA dołączyła do-
tacja z   Urzędu  Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Kwota 100 tysięcy złotych pomoże 
w zakupie nowego auta.
 Umowę dotycząca tego wsparcia w dniu 25 czerw-
ca w  siedzibie delegatury Urzędu Marszałkowskiego 
podpisali Wicemarszałek województwa mazowiec-
kiego Rafał Rajkowski, Wójt Gminy Przytyk Dariusz 
Wołczyński oraz Skarbnik Gminy Anna Rogulska. 

bezPieczny Przedszkolak

samochód dla osP suków z doFinansowaniem samorządu mazowsza

Praca konkursowa przedszkolaków.

Wicemarszałek województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Wójt Gminy Przy-
tyk Dariusz Wołczyński, Skarbnik Gminy Anna Rogulska, Radny Gminy Przytyk 
Sylwester Podymniak, Radny Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak.

towali potrzebne eksponaty do wykonania makiety min: 
pojazdy ruchu drogowego (samochody, tiry, autobusy, 
ciągniki), znaki, budynki (domy, szkoła, fabryka, bloki), 
by wspólnie z Panią Eweliną zbudować makietę miasta 
wg zasad bezpieczeństwa w  ruchu drogowym. Była to 
wspaniała okazja, aby wzbogacić wiedzę dzieci  na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również właści-
wego zachowania podczas kontaktu z nieznajomym, ata-
kującym zwierzęciem ,,pozycja na żółwia” czy numerów 
alarmowych. Wspólna praca  dała dzieciom wiele radości 
a makieta robiła ogromne wrażenie. 
 Na wyniki konkursu musieliśmy czekać aż  do 10.06.2021r. 
Pani Dyrektor Aneta Szczepanik wraz z reprezentantką grupy 
Natalią Wojtunik pojechały do Przedszkola Samorządowego 
w Zakrzewie na ogłoszenie wyników. Dzieci w przedszkolu 
czekały z niecierpliwością na powrót Pani Dyrektor i Natalki. 
Po powrocie okazało się, że nasza makieta zajęła I miejsce 
wszystkie dzieci ogarnęła ogromna radość i duma. W na-
grodę za tak wspaniałe zaangażowanie każde dziecko otrzy-
mało zestaw odblaskowy i  rowerek biegowy dla grupy. 
Nasze kochane Słoneczka są już dużymi przedszkolakami 
i z wielką radością przekazaliśmy główną nagrodę dla młod-
szych dzieci z grupy Pszczółki, które wraz z Panią Emilką 
były bardzo szczęśliwe. Była to kolejna lekcja empatii pod 
hasłem ,,Dobrze jest otrzymywać prezenty, ale jeszcze lepiej 
obdarowywać je innymi”.

PP w Przytyku E. Ś.

W spotkaniu brał także udział Naczelnik OSP Suków 
oraz Radny Gminy Przytyk Sylwester Podymniak.

UG. K.W.
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 W sobotę 24 lipca nad zbiornikiem wodnym w Ja-
godnie odbyły się ćwiczenia ratownictwa wodnego.  
 W manewrach brały udział Państwowa Straż Pożarna, 
Komenda Miejska Policji, Radomska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego oraz jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Przytyk. 
 Wydarzenie to zorganizowano z myślą o promowaniu 
odpowiednich zachowań nad wodą, bezpiecznej podróży 
i wypoczynku. W programie ćwiczeń znalazły się między 
innymi pokaz sprzętu ratowniczego, pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz miasteczko ruchu drogowego.  
 Podczas eventu można było z  bliska podejrzeć zma-
gania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych, które brały udział w pozorowanej akcji ratunkowej. 
Główną atrakcją dnia był natomiast zaplanowany na go-
dzinę 12:00 pokaz ratownictwa wodno-nurkowego zor-
ganizowany przez Państwową Straż Pożarną w Radomiu.

UG A. K.

zbiornik wodny jagodno areną ratownictwa wodnego!

Tym razem zbiornik wodny w m. Jagodno był areną ćwiczeń strażackich

Pokaz ratownictwa wodno-nurkowego i pozorowana akcja ratunkowa były 
główną atrakcją pikniku.

Na najmłodszych czekały także konkursy z nagrodami, przygotowane przez Ko-
mendę Miejską w Radomiu.

Ćwiczenia były okazją do obejrzenia wnętrz samochodów strażackich  i policyjnych.
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 Nowy okres zasiłkowy w przypadku funduszu ali-
mentacyjnego  będzie obowiązywał od 01 października 
2021 r. do 30 września 2022 r., natomiast w przypad-
ku świadczeń rodzinnych od 01 listopada 2021 r. do 
31 października 2022 r. 
Wnioski o zasiłek na nowy okres można składać:
•	 od	1	lipca	2021	r.	w	formie	elektronicznej	

UWAGA: Prawo do świadczeń rodzinnych na wnioski złożone po 30 listopada 2021 roku ustalane będą od miesiąca 
złożenia wniosku.

Dobry Start  ,,300+” w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Od 01 lipca 2021 roku organem właściwym do składania wniosków i wypłaty świadczeń Dobry Start „300+”, będzie  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku nie będzie już realizował świadczenia 300+.
  Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej online:
																		•	przez	Portal	Informacyjno-Usługowy	Emp@tia,
																		•	przez	bankowość	elektroniczną,
																		•	przez	portal	PUE	ZUS.	
Świadczenie wypłacane będzie wyłącznie na rachunek bankowy.

GOPS A.M.

okres świadczeniowy 2021/2022

 (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal 
Emp@tia	 Ministerstwa	 Rodziny,	 Pracy	 i	 Polityki	
Społecznej, PUE ZUS).

•	 od	1	sierpnia	2021	r.	również	w	formie	papierowej.
Należy pamiętać, że wypłata świadczenia jest uzależnio-
na od terminu złożenia wniosku

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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WÓJT GMINY PRZYTYK 
DARIUSZ WOŁCZYŃSKI

 
ORAZ ZARZĄD KOŁA  WĘDKARSKIEGO 
NR 21 W PRZYTYKU ZAPRASZAJĄ NA:

 

W ZAWODACH PRAWO STARTU MAJĄ WSZYSCY
MIESZKAŃCY GMINY PRZYTYK ORAZ CZŁONKOWIE

KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 21 W PRZYTYKU

ZAWODY
WĘDKARSKIE

 O PUCHAR WÓJTA 
GMINY PRZYTYK 

VIII

28
SIERPNIA
GODZINA 12:00
STAWY RYBNE 
W ZAMECZKU

Serdecznie zapraszamy dzieci 
wraz z opiekunami


