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TradycjE i zwyczaje
wielkanocne
Święta wielkanocne są w kościele
katolickim najważniejszymi świętami.
Wspomina się wtedy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez
które dokonał on zbawienia ludzkości.
Wiążą się z nimi różne zwyczaje ludowe, które ewoluowały z upływem
czasu. Pamięć o nich jest zachowywana poprzez przekazy ustne starszych
mieszkańców ziemi kozienickiej, którzy dowiedzieli się o nich z opowiadań
swoich rodziców i dziadków.
Wielkanoc tradycyjnie poprzedza
Wielki Post. Dawniej na wsi w post jadano całe gotowane ziemniaki z dodatkiem oleju lnianego i soli oraz kwasu
z kiszonej kapusty, rozcieńczonego
wodą. Należy pamiętać, że przed wojną na wsi panowała bieda i mięso jadano rzadko, głównie w czasie świąt.
Post musiały zachować osoby w wieku
od 6 do 60 lat, ale żeby dać przykład
małym dzieciom, pościły również osoby starsze.
W niedzielę palmową, czyli niedzielę poprzedzającą Wielki Tydzień, chodzono do kościoła z palmami wyrabianymi ręcznie. Każda osoba z rodziny
miała własną palmę, nawet małe dzieci,
które nauczyły się chodzić, trzymały
w rączkach małe palemki. Proces ich
tworzenia rozpoczynał się od zebrania
brzeziny, którą wstawiano w ciepłym
miejscu do wody, aby tam przez około
dwa tygodnie rozwijała się. Natomiast
zaraz po żniwach zbierano trzcinę, gdy
była jeszcze błyszcząca, którą wraz
z bibułą nacinano w cienkie paseczki
i owijano wokoło trzonu palmy. Do tego
dodawano bazie, borówki, i tak powstawały piękne palmy.
Święcenie potraw obywało się
w kościele, jednak do wsi oddalonych
często kilka kilometrów od świątyni,
jeździł ksiądz. Tam w jednym z domów
spotykali się mieszkańcy i ustawiali pokarmy ma stole. Po poświęceniu mieszkańcy danej osady zbierali do koszyka

W dniu 11 lutego 2010 roku została podpisana przez starostę Janusza Stąpora i wicestarostę Józefa Grzegorza Małaśnickiego kolejna umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713W Studzianki Pancerne – Ryczywół
na odcinku Studzianki Pancerne – Basinów – II etap o dł. 3400 mb.” w ramach
Działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt realizacji projektu – 1 615 746,26 PLN
Całkowity koszt dofinansowania z EFRR – 1 373 384,32 PLN
W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane 3,4 km drogi oraz wybudowane 19 zjazdów gospodarczych. Ponadto zostanie przebudowane 1 skrzyżowanie
oraz zmodernizowane zostaną chodniki na długości 1,26 km. Projekt przewiduje również przebudowę jezdni drogi do szerokości 5,5 m.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
Głównym celem projektu jest poprawa płynności komunikacyjnej powiatu, tym
samym zmierzanie do zrównoważonego rozwoju Powiatu Kozienickiego, co będzie
przeciwdziałało marginalizacji społecznej i ekonomicznej tego terenu. Cel projektu jest
bezpośrednio związany z oczekiwaniami i potrzebami adresatów projektu (tj. mieszkańców żyjących w otoczeniu drogi, obecnych i przyszłych przedsiębiorców, turystów
i innych użytkowników dróg), które dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone.
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INWESTYCJE DROGOWE W 2010 ROKU

Na początku 2010 roku rozstrzygnięte zostały przetargi na inwestycje drogowe. Podpisano umowy z wykonawcami.
Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz budowa chodników i parkingu
to koszt około 7,3 mln złotych. Wykonanych zostanie ponad 15,7 km dróg oraz
1424,6 m² chodników oraz parking o powierzchni około 210 m².
Środki finansowe na realizację inwestycji drogowych pochodzą z budżetu
państwa, funduszy UE, budżetu powiatu
oraz środków samorządów gminnych w ramach wymiany środków z budżetu powiatu
(PFOŚiGW) w kwocie 1,7 mln zł przeznaczonych dla gmin na zadania związane
z ochroną środowiska i ekologią.
Tegoroczne inwestycje są kontynuacją
dotychczas wykonanych odcinków i mają
na celu zakończenie prac remontowych
lub modernizacyjnych na poszczególnych
drogach. Dzięki sprawnie i szybko rozstrzygniętym przetargom mieszkańcy powiatu będą mogli w drugiej połowie roku
korzystać z nowych dróg i chodników.
Zmodernizowane zostaną następujące
drogi powiatowe:

Podpisanie umowy – 11.02.2010
– droga powiatowa nr 1713W Studzianki
Pancerne-Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne-Basinów – II etap
o dł. 3,400 km
– droga powiatowa nr 1734W GłusiecZbyczyn długość odcinka 0,919 km,
wartość robót 320.712,08 zł;
– droga powiatowa nr 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek MagnuszewTrzebień na terenie gminy Magnuszew
i odcinek Grabnowola-Moniochy na
terenie gminy Głowaczów, długość obu
odcinku1,850 km, koszt 600.000 zł;
– droga powiatowa nr 1701W Grabów
n/Pilicą-Augustów w m. Brzozówka na
terenie gminy Grabów n/Pilicą, odcinek
0,800 km, wartość robót 400.000 zł;
– droga powiatowa nr 1740W MolendyGarbatka-Letnisko, ul. Partyzantów,
ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko,
odcinek 0,629 km, koszt 600.000 zł;
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– droga powiatowa nr 1726W Kozienice-Wólka Tyrzyńska, ul. Dolna
w m. Kozienice, odcinek 0,372 km,
wartość robót 317.682,31 zł,
– droga powiatowa nr 1712W RyczywółBrzóza, odcinek1,220 km, koszt robót
483.785,63 zł;
– droga powiatowa nr 1716W BrzózaPrzejazd, odcinek 0,656 km, koszt
194.173,32 zł;
– droga powiatowa nr 1727W KozieniceŚmietanki, odcinek 1,330 km, wartość
robót 362.000 zł;
– drogi powiatowa nr 1737W Zajezierze-Oleksów Poduchowny, odcinek
1.625 km, koszt robót 595.338,55 zł;
– droga powiatowa nr 1724W Kozienice-Mozolice Duże, ul. Parkowa
i ul. Radomska w m. Kozienice, odcinek
0,344km, koszt robót 370.244,90 zł;
– droga powiatowa nr 1711W UrsynówAleksandrówka – budowa chodnika
o dł. 0,810 km w m. Stanisławice, koszt
155.508,66 zł;
W trakcie rozstrzygnięcia są przetargi na następujące drogi: droga
powiatowa nr 1724W KozieniceMozolice Duże, odcinek Mozolice MałeMozolice Duże – 0,5 km;droga powiatowa
nr 1722W Chinów-Łuczynów w m. Łuczynów – budowa chodnika – 1424,6 m²
oraz budowa parkingów w ciągu drogi
powiatowej nr 1718W Świerże GórneNowa Wieś w m. Świerże Górne .
Ponadto na początku marca podpisana została umowa na realizację projektu
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W
Brzóza-Radom, odcinek Brzóza-Wólka
Brzózka o długości 2050 mb” finansowanego w kwocie 1.615.746,26 zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011.

Podpisanie umowy – 08.03.2010
Złożony został wniosek na modernizację drogi Wyborów-Basinów, na współfinansowanie w kwocie 70.000,- zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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TradycjE i zwyczaje
wielkanocne
jajka lub inne produkty, które wręczali kapłanowi, wyrażając w ten sposób
wdzięczność za wizytę.
Jeszcze dawniej, w XIX wieku, na
drewnianych nieckach układano duże
porcje potraw. Długie pęto kiełbasy
na około, a w środku dużo jaj, chleb,
mięso wieprzowe, sól, pieprz i ocet.
Do księdza transportowano to wozem,
po uprzednim zebraniu z okolicznych
domostw „święconek”. Kapłan święcił wszystko bez zdejmowania z wozu.
Następnie zaczęto układać jedzenie na
glinianych lub blaszanych miskach, potem ludzie wkładali wszystko w chusty
lub serwetki, związane za cztery rogi.
Później zaczęto już święcić jedynie
małe, symboliczne porcje na talerzach,
zaś zwyczaj noszenia pokarmów w koszyczkach pojawił się po wojnie.
Pisanki, podobnie jak palmy, również były tworzone jedynie własnoręcznie. Najpierw ugotowane jajka zdobiono
wzorami za pomocą roztopionego wosku, nakładanego szpilkami. Następnie,
po wystygnięciu woskowych wzorków
wkładano je do gotującego się wywaru
– woda ze zbieraną cały rok łuskwiną z czerwonej cebuli lub zerwanego,
świeżego, jeszcze zielonego żyta. Po
zabarwieniu się skorupki zeskrobywano
delikatnie wosk, na którego miejscu zostawały wcześniej namalowane wzorki
i tak powstawały piękne zielone lub zarumienione na czerwono pisanki.
W Niedzielę Wielkanocną rano na
rezurekcje chodziły całe rodziny. Ewentualnie zostawała matka z małym dzieckiem lub starsze osoby. Po powrocie
do domu, klękano i odmawiano modlitwę na głos; dzieci w środku, rodzice
i dziadkowie z boków, następnie zasiadano do posiłków. Należały do nich
barszcz biały z jajkiem, placek drożdżowy, ryba, pierożki gotowane i wiele
innych przysmaków.
W Poniedziałek Wielkanocny oblewano wszystkie panny. Dziewczyny
nie obrażały się za to na chłopaków, bo
mówiło się, że ta, którą obleją będzie
miała powodzenie. Również wszystkie dzieci były polane. Chłopaki chodzili również po dyngusie, śpiewając
ludowe przyśpiewki wielkanocne. Na
wsiach tradycja ta kultywowana jest
do dziś.
Bartłomiej Balcerzak

danuta delekta
www.kozienicepowiat.pl

Informacje/Wydarzenia

DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Tegoroczna zima okazała
się być bardzo surowa. Długotrwałe i intensywne opady
śniegu oraz długo utrzymujące się bardzo niskie temperatury nie tylko utrudniły, ale
i stworzyły poważne zagrożenie dla życia ludzi (awarie
sieci energetycznych, nieprzejezdność dojazdów do obiektów, łamiące się pod ciężarem
śniegu drzewa, brak drożności
ciągów wentylacyjnych w budynkach oraz zagrożenie zawalenia się pod ciężarem śniegu i lodu dachów szczególnie w budynkach
wielkopowierzchniowych).
Wszystkie
służby i straże zostały postawione w stan
gotowości, aby walczyć z jej negatywnymi
skutkami. Kiedy wydawało się, że niebezpieczeństwo minęło jego miejsce zastąpiło
nowe. Wraz z nadejściem wiosny przyszły
dodatnie temperatury i topniejący śnieg.
Wezbrały rzeki, zmarznięta ziemia nie
była w stanie wchłonąć w krótkim czasie
tak dużej ilości wody roztopowej. Pola zamieniły się w jeziora, pojawiły się lokalne
podtopienia oraz ryzyko wystąpienia zatorów lodowych na akwenach.
W związku z powyższym, konieczne było podjęcie dodatkowych działań
mających na celu podniesienie stopnia
bezpieczeństwa na terenie powiatu kozienickiego. Zostało dwukrotnie zwołane
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w styczniu i lutym
bieżącego roku, w którego pracach uczestniczyli kierownicy służb i instytucji mających wpływ na funkcjonowanie powiatu
w aspekcie szybko zmieniających się warunków atmosferycznych, przedstawiciele
władz samorządów gminnych oraz kierownicy służb i instytucji odpowiedzialnych za działania w sytuacji wystąpienia
powodzi na terenie naszego powiatu.
W lutowym posiedzeniu brał również
udział reprezentujący Wojewodę Mazowieckiego Paweł Witkowski – Zastępca
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
PZZK podczas swoich prac dokonał
oceny poziomu i skali zagrożeń, scharakteryzował główne zagrożenia oraz zweryfikował dane i procedury wynikające
z planów reagowania kryzysowego.
Scharakteryzowano potrzeby i stopień zabezpieczenia w sprzęt logistyczny
i inżynieryjno – techniczny. Zapoznano się
z asortymentem i ilością wyposażenia
znajdującego się w zasobach powiatowww.kozienicepowiat.pl

wego magazynu Obrony Cywilnej oraz
przeciwpowodziowego. Zalecono aktualizację urządzeń i środków znajdujących
się w ewidencji samorządów gminnych.
Określono obszary przewidywane
do działania wspierającego poprzez jednostki sił zbrojnych. Zapoznano z obowiązującymi procedurami, przekazano
samorządom gminnym wzór wniosku
o wsparcie siłami i środkami wojska.
Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego zapoznał zebranych z aspektami
wsparcia działań samorządów przez władze wojewódzkie i centralne.
Dodatkowo podczas lutowego posiedzenia zwrócono uwagę na destrukcyjne
skutki niekontrolowanego zwiększania
populacji bobrów, dewastujących struktury ochronne (wały) obszarów zlokalizowanych w strefach szczególnie zagrożonych
powodziami. Skala szkód wyrządzanych
przez bobry jest proporcjonalna do ilości
osobników i posiada cechy postępu geometrycznego. Populacja tych zwierząt
w terenie przekroczyła poziom krytyczny o czym świadczą wyrządzone przez
nie szkody (degradacja dotychczasowego ekosystemu, niszczenie okolicznych
sadów, upraw warzywniczych, zagrożenie dla gospodarki rybno-hodowlanej,
odcinanie od dopływu wody stawów
rybnych, budowa zapór powodujących
zalewanie pól uprawnych). W ostatniej
dekadzie zdołały opanować na terenie
powiatu praktycznie wszystkie obszary
wokół głównych akwenów. Szacuje się,
że populacja bobrów w tej chwili wynosi ponad 2000 osobników. Dlatego też,
aby nie dopuścić do powiększania szkód
wyrządzonych przez bobry wystosowano
wniosek do Wojewody Mazowieckiego
o podjęcie działań prawnych mających
na celu skuteczne zmniejszenie populacji
bobrów dewastujących tereny przy akwenach oraz wały przeciwpowodziowe.
MAGDALENA TRYCH

ZIMOWE SPOTKANIE
Z „KRÓLOWĄ”
W jednym z wielu, ale chyba po raz
pierwszy o tej porze roku – kozieniczanie
uczestniczyli w zimowym spływie królową polskich rzek – Wisłą.
W Polsce nadal uważa się, że zimowe
spływy są wręcz niebezpieczne dla życia
i zdrowia uczestników. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach, by
przełamać stereotypy dotyczące zagrożeń oraz pokazać niepowtarzalne piękno
regionu doliny środkowej Wisły, zrealizowali (planowany od dwóch lat) spływ
w dniach 13 i 14 marca 2010 roku. Rekreacyjny charakter tego zdarzenia podkreśla to, że dwie osoby płynęły kajakiem
po rzece pierwszy raz w życiu. Oczywiście właściwe wyposażenie i zasady
bezpieczeństwa były w najdrobniejszych
szczegółach opracowane, bo możliwa wywrotka z kajaka do wody o prawie zerowej temperaturze warunkuje odpowiednie
działania i stosowne przygotowania.
Uczestnikami byli: Robert, Magda,
Paweł i gościnnie – kielecki globtroter
Leszek.

Wiatrak w Męćmierzu
Przez dwa dni pokonaliśmy 65 km trasy tj. od Solca do Dęblina. Wynik pewnie
nie budzi zachwytu, bo płynący kilka dni
wcześniej Marek Kamiński dziennie pokonywał nawet 70 km, ale to już nie jest
rekreacja. Umówiliśmy nawet potencjalne
spotkanie z naszym polarnikiem na trasie
spływu, ale nie udało się nam wypłynąć
kilka dni wcześniej.
Żeby zbytnio nie nudzić – było super:
posiłki na wodzie, zakupy uzupełniające
w Kazimierzu Dolnym, długie opowieści
przy ognisku, świeże mroźne powietrze,
poranna śnieżna pierzynka, a wokół wspaniała ostatnia dzika rzeka europejska, która w naszym rejonie zachowała swój pierwotny charakter.
Następna już liczniejsza osobowo wiślana eskapada w maju.
Robert Grygiel
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Zespół kościelny w Rozniszewie
Na terenie powiatu kozienickiego
znajduje się wiele pięknych obiektów
wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Stanowią one
doskonałe świadectwo minionych epok
i opowiadają historię regionu. W styczniu
tego roku do listy tych znamiennych pamiątek przeszłości dołączył także Zespół
kościelny w Rozniszewie.
Głównymi inicjatorami działań, związanych z wpisaniem kościoła do rejestru
zabytków, byli ksiądz Wojciech Celuch
– proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP
w Rozniszewie oraz Teresa Oleksiak – radna gminy Magnuszew. Jak wspominają,
wszystko zaczęło się od wielkiej ulewy, która
uświadomiła mieszkańcom, iż niezwłocznie
należy wymienić okna, ponieważ nie stanowią żadnej ochrony przed deszczem. Po pomoc finansową i wsparcie projektu wymiany
okien, pomysłodawcy zgłosili się do władz
gminy Magnuszew. Niestety gmina nie mogła wyłożyć żadnych środków na tak zwany
obiekt obcy, więc najlepszym rozwiązaniem
okazało się wpisanie Zespołu kościelnego do
rejestru zabytków, dzięki temu można starać
się o dotacje na renowacje i remonty, np. ze
środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
19 maja ubiegłego roku ksiądz proboszcz złożył wniosek do Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Warszawie o wpisanie Zespołu kościelnego w Rozniszewie do rejestru zabytków.
Rozpoczęło się żmudne postępowanie,
w trakcie którego należało zgromadzić
wszelkie, niezbędne dokumenty, tzw. białą
kartę – kartę ewidencyjną zabytku, dokumentację prawną, konserwatorską, ikonograficzną i historyczną
29 stycznia bieżącego roku, Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał decyzję, na mocy której Zespół
kościelny w Rozniszewie, składający się
z kościoła p.w. Narodzenia NMP, budynku
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dzwonnicy, ogrodzenia wraz z terenem placu przykościelnego oraz starodrzewem, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Zespół
kościelny w Rozniszewie powstał w miejscu
dawnej, drewnianej świątyni, wybudowanej
około 1403 roku. Wzniesiono go z cegły
w latach 1880-1885 według projektu architekta Edwarda Cichockiego oraz Jana Hanza w stylu neogotyckim, przez co wpisał się
w nurt kościelnej architektury historycznej
ziemi radomskiej przełomu XIX i XX wieku.Po zniszczeniach dokonanych w trakcie
walk o przyczółek warecko-magnuszewski
w czasie II wojny światowej kościół został
częściowo odbudowany w 1947 roku.
Świątynia ma układ halowy dwuwieżowy, jej korpus jest trójnawowy, trzyprzęsłowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz zakrystiami na zakończeniu naw
bocznych. Cokół budynku wykonany został
z bloków granitowych. Główny ołtarz wykonany jest w stylu neogotyckim z obrazem
Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem.
Po obu stronach ołtarza znajdują się wota.
Ołtarze boczne w kościele są współczesne.
Nad nimi znajdują się wykonane w latach
90 XX wieku polichromie imitujące nadstawę z wyobrażeniem Wniebowzięcia
NMP oraz Zmartwychwstałego Chrystusa.
W świątyni do dziś zachowało się oryginalne lavabo oraz żeliwna balustrada między
prezbiterium a nawą.
Budynek dzwonnicy z cegły wzniesiony na rzucie kwadratu. Jego wnętrze jest
jednoprzestrzenne z ostrołukowymi oknami. Integralną część zabytku stanowią
także rosnące na placu przykościelnym
lipy, wśród których znajdują się drzewa
mające ok. 100 lat oraz ogrodzenie kościelne, wykonane na planie nieregularnego ośmioboku. Składa się ono z cokołu
wzniesionego z cegły, otynkowanego oraz
przęseł stalowych, ażurowych powtarzających stylizowane motywy neogotyckie.
Wierni z parafii p.w.
Narodzenia NMP w Rozniszewie mają niewątpliwie powód do zadowolenia i dumy. Z powstaniem
kościoła w Rozniszewie
wiąże się szereg ciekawych legend. Jedna z nich
głosi, iż zanim w ogóle
na tym terenie zbudowano świątynię, mieszkańcy
długo nie mogli się zdecydować gdzie takowa powinna zostać wzniesiona.
Głosy były podzielone.
Dochodziło do sporów, aż

któregoś dnia na bagnach, tuż obok rosnącej samotnie gruszy ukazała się Matka Boża
z dzieciątkiem, dając tym samym mieszkańcom do zrozumienia, iż kościół powinien
zostać wzniesiony właśnie tu – na bagnach.
Na pamiątkę owego wydarzenia przez długi
czas w kościele zachowywano to drzewo.
Do dzisiaj w lewej nawie kościoła, obok
chóru, znajduje się malowidło upamiętniające to niezwykłe objawienie.
Kościół p.w. Narodzenia NMP uważany jest za sanktuarium. Jest miejscem, do
którego przybywały liczne pielgrzymki
z okolicznych miejscowości. Ludzie gromadzili się na spotkaniach modlitewnych
prosząc Matkę Bożą o wyjednanie łask
u Boga. Obecnie nie są one niestety tak
częste. Tradycję podtrzymują mieszkańcy
Magnuszewa, którzy do dziś pielgrzymują w święto Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, określane także świętem
Matki Boskiej Zielnej, obchodzone jest
15 sierpnia.
Historia kościoła to także historia jego
gospodarzy, którzy z wielkim oddaniem
służyli parafianom i dbali o świątynię.
W prawej nawie obok chóru znajdują się
tablice upamiętniające księży proboszczów, którzy w latach ubiegłych sprawowali tutaj tę funkcję.
Natomiast od trzech lat odpowiedzialność za Zespół kościelny w Rozniszewie
przejął ksiądz Wojciech Celuch, który
planuje w miarę możliwości finansowych
przeprowadzać tutaj prace remontowe
i konserwatorskie.
Sabina Semeniuk
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

ROZLICZENIE PODATKU ZA 2009 R.
Urząd Skarbowy w Kozienicach
informuje, że termin do składania zeznań podatkowych za 2009 rok upływa
30.04.2010 r. (piątek).
Rozliczenia należy dokonać na jednym z trzech formularzy zeznań o wysokości osiągniętego dochodu – bez
względu na jego kwotę – lub poniesionej straty:
– PIT-36 – przeznaczony dla podatników, którzy w 2009 r. m.in. prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, osiągali
przychody z najmu, dzierżawy, doliczają do swoich dochodów dochody
małoletnich dzieci,
– PIT-36L – przeznaczony dla podatników, którzy w 2009 r. prowadzili
działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu jednolitej
19% stawki, zgodnie z art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych,
– PIT-37 – przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody za pośrednictwem płatników, tj. zakładów pracy, organów emerytalno-rentowych,
zleceniodawców.
Niezależnie od składanych w/w
zeznań podatkowych należy złożyć
odrębne zeznanie: PIT-38 – jeżeli

w 2009 r. podatnik uzyskał przychody
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów
finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną; PIT-39 – jeżeli w 2009 r. podatnik uzyskał dochód
(stratę) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych
w 2009 r. (przy sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007-2008 – podatek należy wykazać w PIT-36, PIT36L lub PIT-38).
Formy zwrotu nadpłaty: (wybór formy
zwrotu należy wskazać na formularzu
PIT-36 w bloku P, poz.308 i na formularzu PIT-37 w bloku I, poz.127).
1)zwrot przekazem pocztowym – pomniejszenie nadpłaty o koszty jej
zwrotu,
2)zwrot na rachunek bankowy – konieczność wskazania lub zaktualizowania w zgłoszeniu NIP numeru rachunku bankowego,
3)zwrot w kasie bankowej w Urzędzie
– konieczność osobistego stawienia
się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty.
Godziny pracy Urzędu Skarbowego
w Kozienicach:
poniedziałek – 7.15 – 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek –

7.15 – 15.15
Kasa bankowa w Urzędzie czynna
w godzinach:
poniedziałek – piątek 7.15 – 15.00
W związku z rozliczeniem podatku
PIT za 2009 r. zostały uruchomione telefoniczne punkty informacyjne:
pod numerami telefonu: (48) 614-2887 i (48) 611-22-59 wew.483 (wew.301
– dla podatników prowadzących działalność gospodarczą) oraz w KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ
– informacje dla wszystkich podatników – kontakt z tel. stacjonarnego
0 801 055 055, z tel. komórkowego
(22) 330 0330 (www.kip.gov.pl).
Aktualny rachunek bankowy Urzędu
Skarbowego w Kozienicach (dla wpłat
podatku dochodowego od osób fizycznych):
NBP O/O Warszawa 171010101000070
72223000000
Dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
znajdują się również na stronie internetowej Izby Skarbowej w Warszawie: www.is.waw.pl Formularze
podatkowe (wraz z objaśnieniami)
można pobrać ze strony Ministerstwa
Finansów www.mf.gov.pl w dziale Podatki/Formularze podatkowe.

komunikat
1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO za 2009 r.
Urząd Skarbowy w Kozienicach
informuje, że zasady przekazywania
1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2009 r. nie
uległy zmianie.
Z tej instytucji mogą skorzystać
podatnicy opodatkowani na zasadach
określonych w ustawie, tj. rozliczający się na formularzu: PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38 lub PIT 39 (składanym
po raz pierwszy w rozliczeniu dochodów za 2009 r.) oraz podatnicy opodatkowujący przychody ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych, tj.
rozliczający się na formularzu PIT-28.
Wyboru organizacji pożytku publicznego dokonuje się z wykazu organizacji
uprawnionych do otrzymania 1% podatku, zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.
W jednym zeznaniu można wskazać
tylko jedną organizację pożytku publicznego. Jeżeli podatnik składa więcej
www.kozienicepowiat.pl

niż jedno zeznanie podatkowe, w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
Warunkiem przekazania 1% jest:
1) złożenie zeznania podatkowego
w terminie (w przypadku składania
korekty zeznania, korekta musi być
dokonana w ciągu dwóch miesięcy od
upływu terminu dla złożenia zeznania
podatkowego),
2) zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być
przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż
w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Za wniosek uważa się wskazanie
przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania organizacji pożytku publicznego, poprzez
podanie jej nazwy, numeru wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz
kwoty do przekazania na rzecz tej

organizacji.
Ponadto w składanym zeznaniu
podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) podatnik może:
 wyrazić zgodę na to, aby naczelnik
urzędu skarbowego przekazał wskazanej organizacji pożytku publicznego jego dane osobowe i adresowe,
a także wysokość zadeklarowanej
kwoty (poz. 134 – PIT-28, poz. 310
– PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz.
129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38, poz.
56 – PIT-39).

zamieścić w rubryce „Informacje uzupełniające” cel szczegółowy
1% (poz. 133 w PIT-28, poz. 309
w PIT-36, poz. 109 w PIT 36L, poz.
128 w PIT-37, poz. 62 w PIT-38, poz.
55 – PIT-39).
Naczelnik
Urzędu
Skarbowego
w Kozienicach zaprasza Podatników
24.04.2010 r. w godzinach 9.00 – 13.00
do siedziby Urzędu przy ul. Parkowej
5 na DZIEŃ OTWARTY .
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SKŁADANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2009 ROK DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Urząd Skarbowy w Kozienicach informuje, że w bieżącym roku została rozszerzona usługa przesyłania zeznań rocznych drogą
elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu. W rozliczeniu za 2009 rok podatnicy mogą przesyłać przez Internet, bez e-podpisu pięć rodzajów zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami (z wyjątkiem: formularza NIP-1,
NIP-3, sprawozdania finansowego, certyfikatu rezydencji). W celu przesłania zeznania drogą elektroniczną należy:
1. Wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl
i wypełnić interaktywny formularz PIT,
podając NIP, dane personalne, dane adresowe, kwoty przychodów, kosztów zaliczek na podatek, odliczeń – system samodzielnie dokona niezbędnych obliczeń;
2. Wybrać rodzaj podpisu; na ekranie pojawi
się komunikat o treści: „Czy chcesz wysłać zeznanie PIT-37 bez użycia podpisu
kwalifikowanego?”. Należy wybrać „Tak”
i wypełnić sekcję „Dane autoryzujące do
podpisania zeznania” znajdującą się na
końcu formularza. Dane identyfikacyjne
podatnika zostaną automatycznie przeniesione z sekcji B wypełnianego formularza.
Jedynym polem, który należy uzupełnić jest
„Kwota przychodu z zeznania za poprzedni
rok” – należy wpisać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu
podatku za 2008 r. – w przypadku braku
przychodu za 2008 r, należy wpisać „0”.
UWAGA! W PRZYPADKU WPISANIA BŁĘDNEJ KWOTY PRZYCHODU ZA 2008 r. SYSTEM NIE PRZYJMIE ZEZNANIA.
3. Przed wysłaniem formularza zaleca się
nacisnąć przycisk „Sprawdź poprawność”.
W przypadku wykrycia błędu, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat – oznacza to, że należy dokonać korekty danych.
W przypadku poprawnego wypełnienia
pól, wyświetlony zostanie komunikat
„Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania”.
Aby wysłać formularz należy nacisnąć
przycisk „Wyślij z autoryzacją”
4. Po naciśnięciu przycisku ”Wyślij” nastąpi wysłanie podpisanego dokumentu
XML w postaci zakodowanej do systemu

e-Deklaracje w Ministerstwie Finansów.
W oknie ”Podpisywanie danych” w polu
”Identyfikator dokumentu” zostanie wyświetlony nadany przez system unikalny
identyfikator (numer referencyjny) wysłanego dokumentu, który należy zapisać
w komputerze celem pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO);
5. Aby sprawdzić status przesłanego formularza należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO – numer referencyjny dokumentu zostanie automatycznie
przeniesiony do właściwego pola (w przypadku niepojawienia się identyfikatora na
formularzu UPO, należy go przepisać) –
formularz UPO należy wydrukować i/lub
zapisać na dysku komputera jako dowód
złożenia zeznania podatkowego.
Ważne:
a) W/w zeznania podatkowe bez podpisu
kwalifikowanego od 1.01.2010 r. może
złożyć jedynie podatnik (brak możliwości złożenia zeznania przez pełnomocnika podatnika – taka możliwość istnieje
w wersji papierowej lub z podpisem
kwalifikowanym), z wyjątkiem zeznań
składanych przez małżonków.
b) Zakres podmiotowy w/w zeznań podatkowych obejmuje zeznania :
1. Składane przez podatnika indywidualnie;
2. Składane przez podatnika wspólnie
z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
o PIT, pod warunkiem złożenia pełnomocnictwa (przez małżonka do podpisania przez podatnika zeznania PIT-36
lub PIT-37 składanego w formie elektronicznej bez bezpiecznego podpisu) do
właściwego w sprawach ewidencji i iden-

tyfikacji płatników i płatników urzędu
skarbowego, na formularzu UPL-1;
3. Składane przez podatnika wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym
mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o PIT;
4. Składane przez podatnika w sposób
przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
c) Interaktywne formularze każdego z w/w
zeznań w pozycji „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NA RZECZ
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ( OPP )” zawierają dodatkowy
zapis „WPISZ NAZWĘ I NUMER KRS
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. AKTUALNY WYKAZ JEST
DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ”. W/w wykaz dostępny w komunikacie jako odnośnik (link) do strony Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
d) Każde następne zeznanie roczne
(w tym duplikat – drugi egzemplarz) za
ten sam rok w wersji elektronicznej bez
podpisu kwalifikowanego, zawierający
NIP identyczny z NIP z dokumentu złożonego wcześniej, będzie przez system
odrzucone. Podatnik otrzyma komunikat o złożeniu wcześniej zeznania.
e) System odrzuci złożone zeznanie
roczne bez podpisu kwalifikowanego
w przypadku, gdy podatnik wcześniej
złożył odpowiednie zeznanie za ten sam
rok z podpisem kwalifikowanym.
f) Korekty zeznań rocznych bez podpisu
kwalifikowanego będą mogły być składane wyłącznie w formie papierowej lub
z użyciem podpisu kwalifikowanego.

EGZAMIN STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH

Podobnie jak w latach ubiegłych,
tak i w roku bieżącym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach prowadziła szkolenie
dla ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych. W dniach od 1 do 10 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP
odbył się kurs podstawowy dla strażaków ratowników OSP – część I. Cieszył się on dużym zainteresowaniem
ze strony strażaków OSP z naszego
powiatu. W szkoleniu udział wzięło
52 ratowników, a wśród kursantów
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znalazła się jedna kobieta. Wykłady
oraz zajęcia praktyczne odbywały się
na terenie Komendy Powiatowej PSP
w Kozienicach. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym,
który zdali wszyscy uczestnicy szkolenia. Egzamin końcowy został przeprowadzony przez komisję powołaną
przez Komendanta Powiatowego PSP
w Kozienicach.
Powiat kozienicki zasiliła duża grupa wyszkolonych ratowników OSP,
co będzie miało niewątpliwy wpływ

na skuteczność prowadzonych działań
ratowniczych. Poprawa stanu wyszkolenia ratowników OSP idzie w parze
z ciągle poprawiającym się wyposażeniem technicznym jednostek OSP
w naszym powiecie, co znacząco
zwiększy bezpieczeństwo ludzi i mienia na chronionym obszarze.
Waldemar Krakowiak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Powiatowego PSP
w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

WYCHOWANKOWIE SOSSW W OPACTWIE W KALENADRZU
OLIMPIAD SPECJALNYCH
2010 – w takiej, symbolicznej liczbie
wydany został specjalny kalendarz na rok
2010, promujący tegoroczną, piątą już edycję Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych. W drugiej połowie września
gospodarzem tej sportowej imprezy będzie
Warszawa, a udział w niej weźmie około 1600 niepełnosprawnych zawodników
z 58 krajów Europy, w tym również reprezentacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Opactwa.
W promocję olimpiady, nad którą patronat objął prezydent RP Lech Kaczyński zaangażowało się duże grono polskich gwiazd
– aktorów, sportowców i ludzi rozrywki.
Joanna Brodzik, Piotr Adamczyk, Cezary
Pazura czy Kinga Baranowska – to tylko
niektóre, znane nazwiska z listy tzw. Ambasadorów Europejskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych. Osoby te zgodziły
się wziąć udział w specjalnej sesji zdjęciowej
do kalendarza promującego letnie mistrzostwa. Kalendarz został wydany pod koniec
2009 roku, a wspólnie z celebrytami do zdjęć
pozowało 12 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z całej Polski.
Sesja zdjęciowa do kalendarza Ambasadorów Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych odbyła się w Warszawie
pod koniec października ubiegłego roku. Autorem dwunastu czarno-białych zdjęć jest Mikołaj Grynberg. Wśród niepełnosprawnych
zawodników, których zdjęcia umieszczono
w kalendarzu znalazła się także dwójka wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Opactwa – 14-letnia
Marta Wójcik oraz 15-letni Mateusz Bartosiewicz. – „Marta i Mateusz trenują w naszej

sekcji sportowej Szarotka.
W związku z mającymi się
odbyć zawodami, osoby te
zostały wytypowane do kontaktów z mediami i w taki sposób zaczęła się historia z sesją
do kalendarza” powiedziała
dyrektor SOSW w Opactwie Maria Gola, dodając,
że „Marta i Mateusz trenują
w naszej sekcji już kilka lat
– biegi, lekką atletykę, rolki,
jazdę na nartach. Marta jest
w ośrodku ponad 5, a Mateusz
3 lata. Są sprawni fizycznie,
chcą trenować i brać udział
w zajęciach”.
Swojego wizerunku na
potrzeby kalendarza promującego igrzyska Olimpiad Specjalnych użyczyli
aktorzy – Joanna Brodzik, Cezary Pazura,
Piotr Adamczyk, Bogusław Linda i Paweł
Wilczak, dziennikarze prowadzący „Pytanie na śniadanie” w TVP 2 – Anna Popek
i Michał Olszański oraz sportowcy – Maja
Włoszczowska, Kinga Baranowska, Leszek
Blanik, Jerzy Makula oraz Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski. Podopieczna
ośrodka z Opactwa Marta Wójcik wzięła
udział w sesji wspólnie z himalaistką Kingą Baranowską, a Mateusz Bartosiewicz
z aktorką Joanną Brodzik. Mimo, że sesja
zdjęciowa trwała kilka godzin jej uczestnicy
miło ją wspominają. Jak sami mówią najbardziej zapadły im w pamięć przygotowania
do zdjęć – robienie makijażu, przebieranie,
a także sama praca ze znanymi osobami. Dy-

rektor ośrodka, która gościła w Warszawie
wspólnie z Martą i Mateuszem powiedziała,
„na początku nasze dzieci zachowywały się
z dużym dystansem. Jednak celebryci okazali
się bardzo miłymi i ciepłymi ludźmi i kontakt
szybko się nawiązał. Dla dzieci to była wielka
nowość i przeżycie, bardzo im się podobało,
nie chciały wracać do ośrodka”.
Informacje na temat sesji zdjęciowej
do kalendarza olimpiad specjalnych oraz
jej uczestników znalazły się w jednym
z wydań programu Pytanie na śniadanie
w TVP 2. Sesja zdjęciowa podsumowana
została specjalnym wernisażem, który odbył się listopadzie ubiegłego roku w warszawskim Klubie Kamieniołomy.

Magdalena Domagała

ODPRAWA ROCZNA W KP PSP KOZIENICE

W dniu 1 marca 2010 roku w siedzibie
KP PSP Kozienice, przy ul. Nowy Świat
3 odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej PSP. Tematem spotkania było
podsumowanie działalności Komendy
w 2009 roku, przyjęcie głównych kierunków działań na 2010 r. oraz organizacja
ochrony przeciwpożarowej w gminach.
W odprawie uczestniczyli zaproszeni

www.kozienicepowiat.pl

goście, m.in. Starosta Kozienicki – Janusz
Stąpór, wójtowie gmin i przedstawiciele samorządów z terenu powiatu kozienickiego
oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP i Prezesi Zarządu Oddziałów Gminnych
ZOSP RP.
Podsumowania działalności Komendy
Powiatowej w 2009 r. dokonał Komendant
Powiatowy PSP – st. bryg. Zbigniew Szczygieł. W swoim wystąpieniu omówił m.in.
statystykę pożarową za ubiegły rok, zagadnienia dotyczące szkoleń OSP, najważniejsze
zakupy sprzętu pożarniczego, jakie dokonano w 2009 r. oraz przeprowadzone prace modernizacyjne w jednostce, służące poprawie
warunków służby strażaków. Określił również główne kierunki działalności Komendy
na 2010 r., przede wszystkim w dziedzinie

zakupu samochodów pożarniczych i innego
sprzętu ratowniczego, szkolenia członków
OSP oraz poprawy systemów łączności
w PSP i OSP.
Na zakończenie odprawy głos zabrali
zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie podkreślili bardzo dobrą współpracę między
Komendą Powiatową PSP w Kozienicach,
a samorządami terytorialnymi, co bezpośrednio skutkuje coraz lepszym stanem wyposażenia sprzętowego jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej OSP
i PSP oraz znacząco poprawia stan operacyjnego zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie powiatu kozienickiego.

Waldemar Krakowiak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Powiatowego PSP
w Kozienicach
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ABC KONSUMENTA

co robić gdy zadzwoni lub do drzwi zapuka windykator
Należy pamiętać, że żaden przepis prawa nie zabrania np. bankom, operatorom
telekomunikacyjnym sprzedawać wierzytelności konsumenckich, czyli handlowania długami konsumentów. Jest wręcz
przeciwnie, przepis art. 509. § 1. K.c. pozwala na to, a przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych nie zabraniają tego.
Podstawowe rady:
1. Nie bać się, nie wpadać w panikę i nic
nie obiecywać przed przeanalizowaniem
sprawy np., że zapłaci się w jakimś terminie) ani o nic prosić np. o rozłożenie
na raty – takie działania są uznaniem długu i przerywają bieg przedawnienia. oraz
praktycznie zamykają negocjacje z firmą
windykacyjną.
2. Nie wolno płacić dla tzw. „świętego
spokoju”.
3. Bezwzględnie żądać pisemnego udokumentowania zasadności i wysokości żądanej zapłaty długu, szczególnie wtedy
gdy żądanie jest zgłaszane telefonicznie.
Po otrzymaniu od firmy windykacyjnej
pisemnego wezwania do zapłaty należy:

1. Sprawdzić czy rzeczywiście mamy taki
dług, odczytać, z jakiego tytułu wynika
roszczenie (np. niezapłacona faktura,
nota z karą umowną, itp.),
2. Sprawdzić, czy wymagane przez firmę
windykacyjną roszczenie nie zostało już
przez nas zapłacone – w takiej sytuacji
trzeba zwrócić się na piśmie do firmy windykacyjnej (listem poleconym) z wyjaśnieniem i załączonym dowodem zapłaty
(kopią, nigdy nie wolno wysyłać oryginału
dokumentu)
3. Sprawdzić, czy rzeczywiście mieliśmy
coś wspólnego z wymienionym przez firmę windykacyjną wierzycielem (np. czy
mieliśmy podpisaną umowę na świadczenia usług telefonicznych, czy zawieraliśmy umowę kredytu, czy zamawialiśmy,
kupowaliśmy towar w firmie wysyłkowej). Jeżeli nie jesteśmy tego pewni,
powinniśmy listem poleconym zażądać
od firmy windykacyjnej lub wierzyciela kopii dokumentu będącego podstawą
prawną roszczenia, np. kopii zamówienia, umowy; faktury,

4. Sprawdzić czy roszczenie firmy windykacyjnej nie jest przedawnione – żaden
przepis nie zabrania ściągać długów
przedawnionych, a okres przedawnienia
w przypadku umów konsumenckich wynosi w większości 3 lata od daty zapłaty.
Przedawnionego roszczenia wierzyciel
nie może dochodzić skutecznie przed sądem, ale sąd nie bada z urzędu czy roszczenie jest przedawnione – to pozwany
konsument musi podnieść taki zarzut.
Pamiętajmy, że:
1. Firma windykacyjna nie ma żadnych
uprawnień komorniczych lub egzekucyjnych i tym samym nie może „zająć
pensji” lub „wejść na konto”.
2. Przedstawiciel firmy windykacyjnej nie
może wejść do naszego mieszkania.
3. W razie kłopotów należy zwrócić się do
Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
który przyjmuje konsumentów w Starostwie Powiatowym w Kozienicach.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach

Zakończenie kwalifikacji wojskowej 2010
w powiecie kozienickim

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji
wojskowej
w 2010 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1601) w okresie od dnia 8 lutego do 30 kwietnia 2010 roku
prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa.
Do kwalifikacji wojskowej w okresie,
o którym mowa wzywani są mężczyźni urodzeni w roku 1991 oraz w latach 1986 – 1990,
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także
kobiety urodzone w latach 1986 – 1991, które
posiadają kwalifikacje przydatne do służby
wojskowej oraz kobiety, które w roku akademickim 2009/2010 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych, albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub
kierunków. Do stawienia się przed Powiatową
Komisją Lekarską wzywani są także mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia i zgłosili
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,
jeżeli nie posiadają określonej zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa na terenie
powiatu kozienickiego została przeprowadzona w okresie od dnia 8 lutego do
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9 marca 2010 roku.
Stawienie się do kwalifikacji obejmowało stawienie się przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisją lekarską oraz
wojskowym komendantem uzupełnień. Celem jej było ustalenie zdolności do czynnej
służby wojskowej, wstępne przeznaczenie
osób do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenie ewidencji
wojskowej oraz wydanie wojskowych dokumentów osobistych.
W skład Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Kozienicach wchodziło trzech lekarzy
o specjalizacjach: chirurg- przewodniczący komisji, dwaj członkowie- specjalista
chorób wewnętrznych oraz lekarz ogólny,
a także dwie pielęgniarki oraz sekretarz komisji. Osoby, które zostały poddane badaniom w trakcie prac komisji zostały zaliczone do jednej z niżej wymienionych kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej:
1. „A”– „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
2. „B”– „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej”- kategoria zdolności „B”
oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe
stany chorobowe, które rokują odzyskanie
zdolności do służby wojskowej w okresie
do 24 miesięcy od dnia badania;

3. „D”– „niezdolny do czynnej służby
wojskowej w czasie pokoju”.
4. „E”– trwale i całkowicie niezdolny do
czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Do Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Kozienicach stanęło 505 osób (w tym
4 kobiety), z których 450 otrzymało kategorię „A”, co stanowi blisko 90 % ogółu
przebadanych.
Osoby stające po raz pierwszy przed
powiatową komisja lekarską, wojskowy
komendant uzupełnień przenosi do rezerwy z urzędu z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne (co następuje
po 14 dniach od wydania orzeczenia).
Należy pamiętać, że na osoby które
nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej
bez uzasadnionej przyczyny w określonym
terminie i miejscu lub nie poddały się badaniom lekarskim, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone
przymusowe doprowadzenie przez Policję
do kwalifikacji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
mjr Marek MOLENDA
Szef Wydziału Rekrutacji
www.kozienicepowiat.pl
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„Moje dziecko jest grube”
Problematyka otyłości
u dzieci w ujęciu
psychologicznym
Otyłość jest najczęściej traktowana
jako choroba somatyczna, której objawem jest tusza – nadmiar ciała osoby. Artykuł ten opisuje problematykę otyłości
prostej, której podłoża upatruje się w predyspozycjach genetycznych, czynnikach
środowiskowych, a także właściwościach
psychicznych osoby. Jednocześnie wyklucza się udział czynników organicznych,
chorobowych (np. cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia hormonalne), które leżą
u podłoża otyłości wtórnej.
Z perspektywy psychologicznej otyłość prosta jest problemem klinicznym
gdy wpływa negatywnie na funkcjonowanie psychiczne, społeczne lub somatyczne
osoby. Problem nadmiernej tuszy dotyczy
zarówno dziecka, u którego objaw ten występuje, jak i jego rodziców. Zazwyczaj to
oni doświadczają zbyt wysokiej masy ciała
dziecka jako problemu i podejmują ewentualną decyzję o leczeniu dziecka. Rodzicom, którzy widzą otyłość dziecka jako
„problem” często towarzyszy niepokój, lęk,
poczucie winy, a także bezradność. Pomoc
jaką zwykle otrzymują od lekarzy dzieci
otyłe i ich rodzice dotyczy zaleceń odnoszących się m.in. do zmiany tryby życia, czy
diety. Z uwagi na udział czynników psychicznych w powstawaniu otyłości prostej
nieoceniona jest także pomoc doświadczonego psychologa zorientowanego w technikach prowadzenia terapii rodzinnej.
Przyjmując perspektywę dziecka,
można powiedzieć, że otyłość pełni istotną rolę w jego życiu. Małe dziecko często
nie jest zainteresowane zmniejszeniem
swojej nadwagi.
W relacji z innymi, osoba otyła może
istnieć dzięki swojej tuszy – jestem gruby, więc jestem zauważalny. Jest rzeczą
powszechnie znaną, że otyłość jest najczęściej cechą rodzinną. Otyłe dziecko
zgłasza się z otyłą matką, ojcem, a często
i z otyłym rodzeństwem. W takiej sytuacji
często bywa tak, że rodzice mniej lub bardziej świadomie chcą mieć otyłe dziecko,
ponieważ staje się ono wtedy integralnym, „pasującym” członkiem rodziny.
Otyłość może stanowić mechanizm
obronny, narzędzie racjonalizacji, wytłumaczenie swoich trudności i słabości „nie udaje
mi się, bo jestem gruby”. Nadmierne jedzenie umożliwia także redukcję napięcia emocjonalnego, poczucia winy, stanowi substytut
doświadczanych przykrości i braków. Powww.kozienicepowiat.pl

przez nadmierne jedzenie osoba uspokaja się
i zapomina o nieprzyjemnych przeżyciach.
W takiej sytuacji osoby otyłe nie są w stanie
różnicować doznań emocjonalnych od stanu
łaknienia. Przyczyn tego należy upatrywać
we wczesnym dzieciństwie. Uważa się, że
otyłość jest efektem nieadekwatnego interpretowania płaczu dziecka przez rodziców.
Rodzice interpretują płacz będący rezultatem
doświadczanych emocji jako płacz z głodu.
W wyniku tego już od najmłodszych lat
dziecko znajduje się w sytuacji dyskomfortu emocjonalnego – poszukuje jedzenia jako
formy zaspokojenia swoich potrzeb.
Najczęściej otyłość zaczyna być doświadczana jako problem w momencie
kiedy dziecko idzie do szkoły. Osoba
w tym okresie może odczuwać własną odmienność w związku z wejściem w nową
grupę rówieśniczą (szkolną). W relacjach
interpersonalnych może postrzegać siebie
że jest inne niż jego rówieśnicy. Badania
przeprowadzone wśród dzieci w wieku
od 4 do 11 lat wskazują, że już u małych
dzieci wytwarza się negatywny stosunek
do otyłych rówieśników. Grube dziecko
miało mniej przyjaciół, było posądzane
o lenistwo, niższą inteligencję i skłonność
do kłamstwa, a także stawało się obiektem złośliwych żartów. Przypisywane
otyłemu negatywne atrybuty (niezdarny,
leniwy) często prowadzą do odrzucenia
z grupy, a nawet izolacji społecznej dziecka. Podobne badania przeprowadzone
wśród uczniów szkół średnich wskazywały na dalszą negatywną stygmatyzację
otyłej młodzieży.
Wyniki badań wskazują, że dzieci otyłe w wieku szkolnym mają poczucie małej atrakcyjności fizycznej, negatywnie
oceniają własny wygląd, czują się nielubiane i nieakceptowane przez innych. Na
akceptację ze strony grupy mogą liczyć
te dzieci, które są odbierane jako atrakcyjne, kompetentne i skuteczne, a także
energiczne i aktywne. Bycie mało atrakcyjnym lub źle ocenianym przez dziecko
otyłe, doznawanie porażek w jakiejś dziedzinie, czy choćby nie wyróżnianie się niczym szczególnym, mogą obniżać szanse
społecznego funkcjonowania dziecka.
Mogą wpływać tym samym negatywnie
na jego samopoczucie oraz powodować
pesymistyczne postrzeganie siebie teraz
i w przyszłości. Doświadczanie poczucia
„bycia innym” może wiązać się z przeży-

waniem negatywnych emocji przez dziecko otyłe. Jeśli dziecko będzie przez dłuższy czas narażone na negatywne emocje,
to wpłynie to niekorzystnie na jego rozwój. U około 10% dzieci stwierdza się depresję, spowodowaną przede wszystkim
brakiem „poczucia własnej wartości”.
Psycholodzy zwracają uwagę na fakt,
że starsze otyłe dziecko cierpi nie tylko
z powodu zniekształconej sylwetki, lecz
także z powodu poczucia winy za swoją
otyłość.
Leczenie otyłości to terapia czasochłonna, wymagająca cierpliwości, zrozumienia, a także pomocy wielu specjalistów. Lekarz musi być przygotowany
na okresy nieprzestrzegania diety oraz
wzrostu nadwagi po okresie jej redukcji
i nie powinien traktować tego jako dowodu nieefektywności leczenia. Rodzice
i starsze dzieci również powinny korzystać z pomocy dietetyka.
Małe dziecko całkowicie nie jest zainteresowane zmniejszeniem swojej nadwagi. Postępowanie dietetyczne oraz zwiększanie aktywności fizycznej spoczywa
całkowicie w rękach rodziców, dziadków
i starszego rodzeństwa. Otyły nastolatek
jest najczęściej sfrustrowany i wyznacza
sobie nierealistyczne cele. Osoby w tym
wieku są już zdolne do samodzielnego leczenia lecz wsparcie psychiczne ze strony
rodziców i lekarza jest im absolutnie niezbędne. Należy wiedzieć, że terapia otyłości w okresie dojrzewania związana jest
z niebezpieczeństwem stosowania przez
pacjenta zbyt rygorystycznej, niekorzystnej dla zdrowia diety lub też z możliwością zachorowania na anoreksję, czy bulimię psychiczną.
Nieoceniona jest pomoc doświadczonego psychologa zorientowanego w technikach prowadzenia terapii rodzinnej.
Celem psychologicznego leczenia otyłości jest wzmacnianie poczucia własnej
wartości i skuteczności, kształtowanie
siły woli i odporności na stres oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie
z negatywnymi emocjami. Ważne miejsce
w radzeniu sobie z nadwagą zajmują także terapie grupowe, zapewniające społeczne wsparcie, wspólne rozwiązywania
problemów, wymianę informacji.
Dorota Marut
psycholog
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Jak to wiklina w państwie
polskim zaistniała

Ludzie od zarania dziejów starali się
okiełznać przyrodę, aby im służyła. Na
wzór ptasich gniazd zaczęli początkowo
motać „pojemniki”, które miały pełnić
rolę zasobników, naczyń do transportu
i przechowywania różnych rzeczy. Widząc ich wytrzymałość postanowili doskonalić konstrukcje. Sztuka wyplatania
koszy już w starożytności była bardzo
dobrze rozwinięta. Świadczy o tym chociaż nazwa jednego ze wzgórz na którym
położony jest Rzym, w którym wyplatano
kosze do zbioru winogron (Wiminał – od
zarośli wierzbowych „viminalis”), albo
odkryty w ruinach Pompejów kosz pełen tabliczek glinianych w domu jednego
z kupców.
W Polsce wierzba (oraz jej krzewiasta
odmiana – wiklina) to element naturalnej
flory. Związane jest z nią wiele podań ludowych i legend. Jedna z nich mówi jak
to wiklina dała początek temu pięknemu
rzemiosłu na naszych ziemiach.
Dawno, dawno temu, we wsi nieopodal wielkiego i pięknego Krakowa, pewien stolarz żył sobie skromnie z żoną
i dwójką dzieci w chatce nieopodal niewielkiego stawu. Niestety jednak jego
wyroby nie cieszyły się powszechnym
zainteresowaniem, ze względu na to, że
mistrzowie krakowscy sprzedawali lepsze
meble. Mężczyzna na imię miał Bolko,
a jego żona Wanda. Miał syna – Antka,
który już dwunastolatkiem był, oraz córkę Mirkę co zaledwie sześć wiosen temu
na świat zawitała.
Antek pomagał mu, co prawda w pracy,
ale i to niewiele zarobku na życie dawało.
Bieda powoli witała w progi bolkowego
domu, lecz i on i jego żona, nie tracili
pogody ducha. Codziennie niemalże na
ich twarzach od rana do wieczora widniał
beztroski uśmiech. Któregoś jednak z kolei dnia z rana na podwórzu pojawił się
tajemniczy nieznajomy pustelnik z długą
siwą brodą i kosturnem, którym podpierał
się krocząc ku Bolkowi. Jego dobra serce od razu się w nim odezwało. Podszedł
do starca, wziął go pod ramię i bez słowa
zaprowadził do siebie, gdzie uraczył chlebem, wodą i resztkami ostatniego garnca miodu, jaki w spiżarni im pozostał.
W końcu, gdy po posiłku starzec odzyskał
siły, rzekł do Bolka :
– Jesteś zaiste dobrym człowiekiem.
Wynagrodzę ci to wszystko po kilkakroć.
Weź ten woreczek – i to mówiąc, podał
mu skórzaną sakiewkę, wypełnioną jakimiś dziwnymi nasionami. Ciągnął – weź
to ziarno i zasadź je na brzegu jeziora.
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Podlewać go nie będziesz musiał, a za
dwa miesiące wyrośnie ci tam roślina,
która zapewni życie w dostatku twojej rodzinie do trzeciego pokolenia. Spamiętaj
moje słowa... Krzyż jest odpowiedzią na
wszystko.
Starzec noc jeszcze spędził w chatce
Bolka, po czym wyruszył w dalszą drogę.
Bolko zaś uczynił tak, jak mu polecono,
zasiał część ziarna u brzegu jeziora. Każdego dnia przez okno spoglądał na tamto
miejsce, mając nadzieję, że w końcu ujrzy
jakiś kwiat. Dwa miesiące później wraz
z synem wyruszyli w tamto miejsce i jedynym, co ujrzeli były długie na prawie pięć
stóp tyczki. Bolko zgniewany, że starzec
go oszukał, wziął sierp i ściął wszystkie
tyki, po czym wziąwszy je do domu rzucił na podłogę. Zauważył jednak, że są
dość elastyczne, a i przypomniały mu się
słowa mędrca „krzyż jest odpowiedzią na
wszystko”.
Wziął, więc kilka tych tyczek i zaczął
giąć je i pleść za sobą na krzyż. Po kilku
godzinach jego oczom ukazał się owoc
pracy, który stanowił niedopracowany,
co prawda, ale jednak całkiem ładny koszyk. Żona natomiast w kuchni znalazła
jeszcze skrawek pergaminu od nieznajomego, na którym słowa głosiły „Roślina
ta wikliną się zowie. Zróbcie z niej należyty pożytek.”
Bolko nie od razu nabrał wprawy
w robieniu koszy, ale po pewnym czasie
zaczęło mu to bardzo ładnie wychodzić.
Zasiał, więc kolejną część ziarna, by po
dwóch miesiącach zebrać następne wiklinowe tyczki. Zaczął pleść z nich koszyki tak licznie, że po dwóch zbiorach nie
mieściły mu się w domu. Wpadł wtedy
na pomysł, żeby zawieść je do wielkiego
Krakowa i sprzedać na targu. Tak też zrobił. Wszyscy dworzanie zadziwieni byli
prostotą i pięknem wykonania owych koszyków i proponowali niebotyczne sumy
za te wyroby. Bolko jednak ze swego dobrego serca odmawiał wielkich pieniędzy
i prosił jedynie o niewielkie, które przeznaczał na jedzenie dla swojej rodziny.
I tak oto za sprawą wikliny, rodzina Bolkowa obroniła się przed biedą i zaczęła
być szanowana nawet wśród społeczności
Krakowa...
Aktualnie w Polsce istnieją trzy potężne ośrodki wikliniarskie: Rudnik nad
Sanem, Nowy Tomyśl koło Poznania
oraz okolice Krakowa, a wyroby z Polski cieszą się dużym uznaniem w kraju
i za granicą.
Gordat Grzegorz

Uroczyste otwarcie
pawilonu mieszkalnego
w Zakładzie Karnym
w Żytkowicach
Ostatnie lata upływają w Zakładzie Karnym w Żytkowicach niezwykle pracowicie.
Każdego roku jest oddawany do użytku nowy
obiekt. Jako pierwszy został wybudowany budynek administracji, następnie kuchnia wraz
z magazynami i zapleczem gospodarczym
oraz garaże. Niepozorna i przestarzała przed
laty placówka penitencjarna na trzy lata
zmieniła się w ogromny plac budowy, by
teraz zaistnieć w okolicznym krajobrazie
z zupełnie nowym obliczem. Pod koniec
2009 roku dobiegła końca budowa czwartego
pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym
w Żytkowicach. Jest to nowoczesny obiekt
typu „Ustka” dostosowany swoją architekturą do potrzeb tutejszej jednostki. Zastosowane rozwiązania zapewniają nie tylko zgodne
z normami Unii Europejskiej warunki odbywania kary pozbawienia wolności, ale również
stwarzają dogodne warunki pełnienia służby.
Obiekt został wyposażony w dwie świetlice,
salę ćwiczeń, kaplicę oraz samodzielną łaźnię. W fazie projektowania zostały uwzględnione rozwiązania umożliwiające odbywanie
kary przez osoby niepełnosprawne fizycznie.
Do ich dyspozycji jest przeznaczona specjalna sala mieszkalna z samodzielnym węzłem
sanitarnym i atestowanym wyposażeniem.
Obecnie Zakład Karny w Żytkowicach stał się
nowoczesną placówką penitencjarną.

Niezwykle podniosła atmosfera towarzyszyła uroczystości oddania do użytku
nowego pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym w Żytkowicach w dniu
12 lutego 2010 roku. Zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się między innymi
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
w Warszawie mjr Anna Osowska Rembecka, Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, Ksiądz Biskup Stefan Siczek, z uznaniem wypowiadali
się o skali przemian, jakie dokonały się
w tutejszej jednostce kierowanej przez
Dyrektora ppłk Roberta Kowalczyka.
Ksiądz Biskup Stefan Siczek dokonał poświęcenia całego pawilonu oraz znajdującej się w nim kaplicy.
Michał Lenard
www.kozienicepowiat.pl
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PODSUMOWANIE
TYGODNIA POMOCY
OFIAROM PRZESTĘPSTW
W ostatnim tygodniu lutego w Kozienicach, podobnie jak w całym kraju prowadzona była akcja pod hasłem „Tydzień
pomocy ofiarom przestępstw”. W tym
czasie osoby poszkodowane mogły liczyć
na bezpłatne porady prawne, które udzielane były w siedzibie kozienickiej Prokuratury i Sądu Rejonowego. Do tej ostatniej
instytucji podczas trwania akcji zgłosiło
się siedem osób. – „Akcja ta ma charakter
ogólnokrajowy. Jest organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu
z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się pomocą ofiarom przestępstw. Trwała przez tydzień, w dniach od 22 do 28 lutego” powiedziała prezes Sądu Rejonowego
w Kozienicach Beata Krawczyk, dodając
jednocześnie – „ludzie, którzy na co dzień
nie mają do czynienia z Sądem, a którzy stykają się przestępstwami w życiu codziennym
mogą nie wiedzieć, w jaki sposób powinni
się zachować w sytuacji, która ich dotknęła.
W czasie takiej akcji mogą uzyskać cenne porady i niezbędne informacje”.
W czasie trwania TPOP w Sądzie Rejonowym w Kozienicach porad prawnych udzielał
asystent sędziegoAdam Kuniński. Jak wynika
z jego sprawozdania, pytania,które były najczęściej zgłaszane dotyczyły przede wszystkim problemów rodzinnych, jak przemoc
w rodzinie, alkoholizm, trudności w realizowaniu kontaktów z małoletnimi dziećmi czy
możliwość wyeksmitowania współmałżonka
ze wspólnie zajmowanego lokalu. Zgłosiła
się też jedna osoba pokrzywdzona przestępstwem karnym. – „Tylko siedem osób zgłosiło się do nas w tym tygodniu. To niewiele,
jednak świadomość tej akcji jest większa, bo
w ubiegłym roku w ogóle nie było takich
osób. Akcja była nagłaśniana w mediach,
prasie, na stronach internetowych sądów
i prokuratur. Już coraz więcej osób wie, że
może skorzystać z tej formy pomocy” – powiedziała po zakończeniu akcji prezes Sądu
Rejonowego w Kozienicach.
Sąd Rejonowy w Kozienicach czynny
jest od poniedziałku do piątku. Od wtorku do
czwartku interesanci przyjmowani są od 9 do
15, natomiast w poniedziałki pełnione są dodatkowe dyżury do godziny 18. Prezes Sądu
Rejonowego w Kozienicach zapewnia, że
– „osoby, które mają jakieś pytania i problemy mogą liczyć na pomoc pracowników sądu
nie tylko podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw. Mogą zgłosić się zarówno do
sędziego, szczególnie do przewodniczącego
wydziału, który codziennie przyjmuje interesantów, jak również do kuratorów, z którymi
najłatwiej będzie się skontaktować”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, Powiatowy
Urząd Pracy w Kozienicach systematycznie wykorzystuje możliwości jakie daje
Europejski Fundusz Społeczny. Jest to okres nieprzerwanej realizacji projektów
ukierunkowanych na poprawę sytuacji bezrobotnych kobiet i mężczyzn z powiatu
kozienickiego. W roku 2010 PUP w Kozienicach kontynuować będzie realizację
projektu „Wspierajmy bezrobotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Ze wsparcia w ramach projektu korzystać będą bezrobotne kobiety i mężczyźni zamieszkujący powiat kozienicki. W szczególności chodzi tu o osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004
Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Wspomniany artykuł mówi o:
1) bezrobotnych do 25 roku życia,
2) bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub
bez wykształcenia średniego,
5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia,
6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7) bezrobotnych niepełnosprawnych.
W dniu 25.02.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach złożył wniosek o dofinansowanie na 2010r. zgodnie z którym wartość projektu w roku bieżącym wyniesie
2 961 625,92 PLN, (w kwocie tej dofinansowanie stanowić będzie 85%). Dzięki tym
środkom planuje się aktywizację 372 osób bezrobotnych. W ramach projektu świadczona będzie pomoc poprzez realizację takich form wsparcia jak:
• Staże
• Szkolenia indywidualne
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Uzupełnieniem form aktywnych będzie świadczenie usług: poradnictwa zawodowego,
pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, a także tworzenie Indywidualnych Planów
Działania.
Wszelkie bliższe informacje dotyczące projektu, realizowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Kozienicach można uzyskać w siedzibie PUP pok nr 10, a także pod
numerem tel. 048 614 66 81.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
ul. Zdziczów 1
26 – 900 Kozienice

tel. (048) 614 66 99
fax. (048) 614 66 91
wako@praca.gov.pl
www.pupkozienice.pl

Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

Magdalena Domagała
www.kozienicepowiat.pl
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1% Podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w rozliczeniach rocznych za 2009 r. podatnicy mogą podzielić się 1 proc. swojego
podatku należnego z wybraną organizacją .
W zeznaniu należy podać numer KRS, nazwę organizacji
oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Należy przy tym zwrócić
szczególną uwagę, aby nie popełnić błędu w numerze KRS czy
nazwie. Pomyłki w tym zakresie organ podatkowy może potraktować na równi z niezłożeniem wniosku. Może jednak także wezwać podatnika do usunięcia błędów.
1% podatku na rzecz wskazanej organizacji urząd skarbowy
przekaże, w terminie do 3 miesięcy. Wyboru organizacji pożytku
publicznego dokonuje się z wykazu organizacji uprawnionych do
otrzymania 1% podatku, zamieszczonego na stronie internetowej
www.mpips.gov.pl.
1. Fundacja „Zdrowe Dziecko” Numer KRS 0000146712
Fundacja „Zdrowe Dziecko” działa od 27 grudnia 1993 roku.
Cele Fundacji:
• Dążenie do systematycznej poprawy warunków leczenia dzieci
przebywających we wszystkich oddziałach Szpitala Powiatowego w Kozienicach – stworzenie „Szpitala przyjaznego dziecku”;
poprawa warunków leczenia dzieci z astmą oraz z przewlekłymi
schorzeniami dróg oddechowych; udzielanie możliwej w ramach
Fundacji pomocy dzieciom niepełnosprawnym; kontynuowanie
szczepień przeciwko WZW – B wśród dzieci w wieku przedszkolnym; udzielanie pomocy oddziałom dziecięcym z terenu
całego województwa radomskiego
2. Ludowy Klub Sportowy „Megawat” Świerże Górne Numer KRS 0000229573
Klub realizuje swoje cele przez:
• Prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych;
organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych; sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami
Klubu; zapewnienie odpowiednich obiektów urządzeń i sprzętu
dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu; współdziałanie z władzami samorządowymi i szkolnictwem
na wszystkich szczeblach; organizację i prowadzenie wszelkiej
działalności zmierzającej do stałego rozwoju kultury fizycznej
i sportu; propagowanie kultury fizycznej i sportu w różnych
dyscyplinach i formach na rzecz lokalnej społeczności dzieci
i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
Klubu. LKS Megawat zrzesza około stu zawodników. W tej
chwili w klubie grają dwie drużyny – zespół juniorów i seniorów. Młodzież wchodząca w skład tych drużyn to uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów. Pochodzą z takich miejscowości jak Piotrkowice, Świerże Górne, Nowa Wieś, Ryczywół
i Wola Chodkowska.
3. Klub Jeździecki „SKARB” przy Stadninie Koni w Kozienicach Numer KRS 0000234855
Działalność Klubu:
• Uprawianie sportów konnych w różnej formie, szkolenie
i doskonalenie kwalifikacji członków zrzeszonych w Klubie,
opieka nad młodzieżą zrzeszoną w Klubie, przygotowywanie

zawodów konnych i pokazów szkoleniowych, sprawowanie
opieki weterynaryjnej, utrzymanie i żywienie koni. Klub Jeździecki „SKARB”, co roku w lipcu organizuje letnie zwody,
a na zakończenie sezonu jeździeckiego odbywa się Bieg Myśliwski Św. Huberta. Zawodnikami klubu jest młodzież szkolna z terenu Miasta i Gminy Kozienice. Każdy, kto jest zainteresowany jazdą konną i chce należeć do klubu ma możliwość
nauki jazdy konnej od podstaw pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dla zaawansowanych członków klub proponuje dalsze treningi służące podnoszeniu umiejętności jeździeckich, w ofercie są również: wyjazdy do innych klubów
i ośrodków jeździeckich, imprezy typu ogniska, kuligi, biegi Św.
Huberta. Członkowie klubu mają możliwość łączenia przyjemności obcowania z końmi, poznawania historii jeździectwa oraz
tradycji z nim związanych. Choć Klub Jeździecki „SKARB” nie
prowadzi działalności zarobkowej organizuje, coroczne zawody,
w ten sposób promuje nie tylko swoich najlepszych jeźdźców,
ale i swój region.
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „Sami Sobie” Numer KRS 0000216086
Cele statutowe Stowarzyszenia „ Sami Sobie”
• profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych,
• działalność charytatywna na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin przyczyniająca się do pokonywania ich
trudności życiowych,
• pogłębianie wrażliwości i świadomości społecznej odnośnie
funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
• pobudzanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych,
• działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i gospodarczym,
• informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i możliwościach mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego,
• integrowanie osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami.
5. Polski Związek Niewidomych koło w Kozienicach
KRS 0000163347
Koło funkcjonuje od 1999 roku. Obecnie zrzesza około
100 osób niewidomych i słabowidzących. Organizuje szkolenia, wyjazdy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne i spotkania
okolicznościowe.
Nowi członkowie związku przechodzą szkolenia z rehabilitacji podstawowej, która obejmuje między innymi chodzenie
z białą laską i czynności dnia codziennego.
W kozienickim kole jest instruktor posiadający uprawnienia
do prowadzenia obu rodzajów szkoleń. Koło pomaga nie tylko
osobom niewidomym i słabowidzącym, ale także ich rodzinom
i opiekunom.
6. PCK Zarząd Rejonowy w Kozienicach
KRS 0000225587
magdalena domagała
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel. 048 611-73-44 fax. 048 611-73-41
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy.
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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