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BUDŻET  
POWIATU KOZIENICKIEGO 

NA 2014 ROK
Budżet powiatu kozienickiego na rok 2014 został uchwalony 

na XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego.

Starosta powiatu kozienickiego Janusz Stąpór – 
Budżet jest trudny, ale zachowuje główne wytyczone kierun-

ki: poprawa stanu dróg, oświaty, dostępu do służby zdrowia, 
wszystko to przyczynia się do poprawy warunków życia miesz-
kańców powiatu.

Mimo rosnącego obciążenia zadaniami, przy braku pełnego 
zabezpieczenia środków na dodatkowe zadania, rosnących kosz-
tów utrzymania oświaty, dużych potrzeb remontowych i zakupów 
wyposażenia dla szpitala powiatowego staramy się utrzymać 
inwestycje w miarę na wysokim poziomie. Wykonana zostanie 
termorenowacja obiektów, odbudowa dróg – także dróg grun-
towych, wsparcie otrzymają stowarzyszenia (w ramach pożytku 
publicznego). 

Dochody budżetowe na 2014 rok prognozuje się w wysoko-
ści 55.868.159,20 zł, w tym dochody bieżące 51.750.489,20 zł, 
a dochody majątkowe 4.117.670,- złotych.

Na prognozowaną kwotę dochodów składają się: subwen-
cja ogólna w wysokości 18.875.128,- zł, (33,8 % dochodów 
ogółem), dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 
8.630.389,- zł, (15,5% dochodów ogółem), dochody własne 
w wysokości 27.845.362,20 zł (49,8% dochodów ogółem) 
oraz pozostałe dochody w wysokości 517.280,- zł (0,9% do-
chodów ogółem).

Subwencja ogólna składa się z trzech części: część oświa-
towa – 16.131.163,- zł, część wyrównawcza – 1.828.023,- zł, 
część równoważąca –  915.942,- zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmują: dotacje na za-
dania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7.305.389,- 

MARIA PAWLAK – PAŃSTWOWY 
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
SANITARNY W WARSZAWIE

Dokończenie na str. 2

2 stycznia 2014 roku Maria Pawlak objęła stanowisko Pań-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warsza-
wie, zastępując przechodzącą na emeryturę Małgorzatę Czer-
niawską-Ankiersztejn. 

Maria Pawlak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w Lublinie. Zdobyła specjalizację w zakresie cho-
rób zakaźnych oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ukończyła 
także podyplomowe studia planowania i zarządzania w ochronie 
zdrowia. Pracę zawodową rozpoczęła na Oddziale Zakaźnym 
Szpitala Rejonowego w Kozienicach. Od 1989 r. przez 11 lat była 
ordynatorem tego Oddziału. Od 2000 r. do końca 2013 r. pełniła 
funkcję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach. 

Powołanie na stanowisko wręczyli Marii Pawlak wojewoda 
mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Marek Posobkiewicz p.o. 
Głównego Inspektora Sanitarnego, obecny był także starosta 
powiatu kozienickiego Janusz Stąpór. 

Podczas spotkania zorganizowanego 3 stycznia w Powia-
towej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach ze 
starostą powiatu kozienickiego Januszem Stąporem, a także 
pracownikami stacji oraz nową dyrektor Krystyną Wilkowską, 
Maria Pawlak podziękowała za współpracę i zaangażowanie. 
Jak zauważyła, awans to nie tylko zaszczyt, ale i ciężka praca. 
Tym bardziej, że województwo mazowieckie jest największym 
z województw, obejmuje 38 powiatów, co łączy się z nadzorem 
nad 38 powiatowymi inspektorami sanitarnymi, a wojewódzka 
stacja sanitarna zatrudnia ponad 200 osób.

AgnieszkA gAjDA
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zł, dotacje na realizację bieżących za-
dań własnych – 504.000,- zł (dla domu 
pomocy społecznej), dotacje na realiza-
cje inwestycji własnych powiatu tj. na 
dofinansowanie inwestycji drogowych 
– 821.000,- zł, (Fundusz Ochrony Grun-
tów Rolnych 45.000,- zł oraz środki na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
776.000,- zł). 

Dochody własne powiatu obejmują 
głównie:
– udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (PIT–10,25%) – 9.597.954,- 
zł, 

– udział w podatku dochodowym od 
osób prawnych CIT– 1,40%) –  
1.900.000, - zł,

– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska (FOŚ) –  3.023.350,- zł, 

– wpływy z usług  – 4.331.840,- zł ,
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości 
– 1.600.000,- zł,

– dochody z najmu i dzierżawy składni-
ków majątkowych –  421.540,- zł,

– dotacje otrzymane z innych powiatów 
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień w zakresie po-
mocy społecznej – 1.043.600,-zł,

– dotacje celowe otrzymane z tytułu po-
mocy finansowej udzielanej między 
j.s.t na dofinansowanie własnych za-
dań inwestycyjnych – 1.696.670,- zł,

– dochody związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej 
– 250.155,- zł,

– wpływy z opłaty komunikacyjnej – 
1.361.811,-zł,

– dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych ze środków funduszy 
europejskich – 784.062,41 zł,

– środki na dofinansowanie zadań włas-
nych w ramach programu Leonardo da 
Vinci – 493.343,79 zł,
W skład pozostałych dochodów 

wchodzą: środki z ARiMR na wypłatę 
ekwiwalentów za wyłączenie gruntów 
rolnych z upraw rolnych i prowadze-
nie upraw leśnych 128.000,- zł, środki  
z Funduszu Pracy na finansowanie kosz-
tów wynagrodzeń i składek na ubezpie-
czenia społeczne pracowników Powia-
towego Urzędu Pracy – 389.280,- zł.

Wydatki budżetowe na 2014 rok pla-
nuje się w wysokości 55.868.159,20 zł, 
w tym wydatki bieżące 47.332.112,46 zł, 
a wydatki majątkowe 8.536.046,74 zł.

Planowana kwota wydatków na 2013 
rok wg stanu na 1 stycznia 2013 roku 

wynosiła 59.393.512.89 zł.
W ramach wydatków inwestycyj-

nych na budowę i przebudowę dróg 
powiatowych zaplanowano kwotę 
2.810.000,- zł oraz kwotę 500.000,-zł 
na dotację celową dla Gminy Kozie-
nice w ramach pomocy finansowej na 
dofinansowanie inwestycji gminnej. 
Na inwestycje dla Szpitala Powiatowe-
go zaplanowano kwotę 714.000,- zł, na 
wydatki inwestycyjne w dziale pomocy 
społecznej przeznaczono 251.600,- zł, 
na budowę pełnowymiarowego boiska 
przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach zaplanowano 
336.000,-zł, (przewidywany całkowity 
koszt inwestycji 2.400.000,- zł).

Ze środków uzyskanych z opłat za 
korzystanie ze środowiska planuje się 
przeznaczyć dotacje na pomoc finanso-
wą dla gmin z terenu powiatu kozieni-
ckiego na dofinansowanie zadań inwe-
stycyjnych 1.877.000,- zł. 

Na programy i projekty współfinan-
sowane ze środków funduszy europej-
skich zaplanowano 1.789.781,47 zł. 

Na 2014 rok planuje się udzie-
lenie dotacji z budżetu powiatu  
5.396.710,17 zł, z tego podmiotom 
należącym do sektora finansów pub-
licznych 3.909.326,17 zł w tym m.in. 
dla gmin z Funduszu Ochrony Śro-
dowiska. Podmiotom nienależącym 
do sektora finansów publicznych  
1.487.384,- zł, w tym dla szkół niepub-
licznych 1.447.384,- zł, dla stowarzy-
szeń 40.000,- zł (w ramach pożytku 
publicznego).

Na obsługę długu publicznego za-
planowano kwotę 1.870.254,52 zł,  
z tego na odsetki od wyemitowanych 
obligacji samorządowych 550.000,-zł, 
na wydatki z tytułu poręczenia kre-
dytu dla Szpitala Powiatowego w Ko-
zienicach 1.320.254,52 zł, (w 2013 r. 
powiat dokonał poręczenia kredytu 
konsolidacyjnego w wysokości 13 mln  
+ odsetki).

W budżecie powiatu na 2014 
rok utworzono rezerwy w kwocie  
508.418,- zł, w tym: rezerwę ogólną 
w kwocie 100.000,- zł, rezerwę celo-
wą oświatową w kwocie 318.418,-zł, 
rezerwę na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego  
w kwocie 90.000,- zł. 

Zadłużenie powiatu na dzień  
1 stycznia 2014 roku z tytułu emi-
sji obligacji samorządowych wynosi  
11.000.000, - zł. W 2014 roku nie planu-

je się żadnych przychodów ani rozcho-
dów. Wykup obligacji przypadający na  
2014 rok został dokonany z przychodów  
z tytułu emisji obligacji w 2013 roku –  
w ramach restrukturyzacji długu. 

Na 2014 rok Zarząd Powiatu planuje 
budżet zrównoważony – planowane wy-
datki będą sfinansowane planowanymi 
dochodami.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych 
dochodów wynosi 19,69%. 

Przy opracowywaniu projektu bu-
dżetu na 2014 rok Zarząd Powiatu 
uwzględnił założenia przyjęte w projek-
cie budżetu państwa na 2014 rok:
– prognozowany średnioroczny wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w wysokości 102,4%,

– średnioroczny wskaźnik wzrostu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżeto-
wej w wysokości 100,00%,

– wysokość obowiązkowej składki na 
Fundusz Pracy nie ulega zmianie  
i wynosić będzie 2,45% podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe.

DAnutA DelektA

30 grudnia 2013 roku odbyła się 
XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kozieni-
ckiego. 

Radni zapoznali się z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o przedło-
żonych przez Zarząd Powiatu Kozieni-
ckiego projektach uchwał: w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2014-2028 oraz Uchwały Bu-
dżetowej na rok 2014. Swoją opinię 
przedstawiła także Komisja Budżetu, 
Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju 
Gospodarczego.

Po dyskusji podjęta została uchwała 
budżetowa na 2014 rok oraz uchwała 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej powiatu kozienickiego na 
lata 2014 – 2028.

Ponadto radni podjęli uchwałę  
w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie powiatu na 2013 rok, a także 
zatwierdzili przedłożone sprawozdania 
z prac Komisji Rady Powiatu.

DAnutA DelektA

XXXVIII SESJA RADY 
POWIATU  

KOZIENICKIEGO

BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO NA 2014 ROK
Dokończenie ze str. 1
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FUNDUSZ OChRONY ŚRODOWISKA NA 2014 ROK
Wydatki z Funduszu Ochrony Środo-

wiska będącego częścią budżetu powiatu 
kozienickiego to – 3.020.812,- zł, w tym:
GmINy PowIatu KozIeNIcKIe-
Go – 1.877.000,- zł
Garbatka-Letnisko – 150.000,- zł
– Dokumentacja projektowa i budowa 

kanalizacji sanitarnej w Molendach 
– etap I opracowanie dokumentacji 
100.000,- zł

– Rozbudowa systemu sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. 
Czarnoleskiej 50.000,- ,zł

Głowaczów – 150 000,- zł
– Budowa sieci wodociągowej w Igna-

cówce Bobrowskiej 50 000,- zł
– Termomodernizacja budynku szkoly  

w Ursynowie 100 000, - zł
Gniewoszów – 200 000,- zł
– Budowa kanalizacji sanitarnej podciś-

nieniowej z przyłączami w m. Borek, 
Regów Stary, gm. Gniewoszów. Zlew-
nia – stacji SP2 Etap II 200 000,- zł

Grabów nad Pilicą – 310 000,- zł
– Budowa sieci wodociągowej we wsi 

Kępa Niemojewska gm. Grabów n/Pi-
licą 310 000,-zł

Kozienice – 700 000,- zł
– Termomodernizacja dachu w PG Nr 2  

w Kozienicach – 100.000,- zł
– Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne w technologi LED na 
terenie gminy Kozienice – 100 000,- zł

– Budowa centrum kulturalnoartystycz-
nego w technologii domu pasywnego 
w m. Kozienice – 500 000,- zł

Magnuszew – 150 000, - zł
– Budowa oczyszczalni ścieków w Bo-

guszkowie – 50 000,- zł
– Budowa sieci wodociągowej z przyła-

czami w m. Anielin, Boguszków, Roz-
niszew, Zagroby, Mniszew 50 000,- zł

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami w m. Anielin, Bogusz-
ków, Rozniszew, Zagroby, Mniszew  
50 000,- zł

Sieciechów – 217 000,- zł
– Pt i wykonanie kanalizacji w miejsco-

wościach Mozolice Małe, Mozolice 
Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, 
Słowiki Folwark, Łoje, Sieciechów 
– Etap I 217 000,- zł

SPzzoz w KozIeNIcach –  
414 000,00 ,- zł
– Projekt budowlany wraz z pełną do-

kumentacją techniczną dla zadania 
„Termomodernizacja SPZZOZ w Ko-
zienicach poprzez docieplenie stropo-
dachów oraz wykonanie ekologicznych 
źródeł energii (pompy ciepła, solary) 
oraz modernizacja istniejącej instalacji 
c.o., c.o.w. wraz ze zmianą lokalizacji 
wymieników ciepła” – 400 000,- zł

– Audyty energetyczne i program funkcjo-
nalno-użytkowy dla zadania „Termo-
modernizacja SPZZOZ w Kozienicach 
poprzez docieplenie stropodachów 
oraz wykonanie ekologicznych źródeł 
energii (pompy ciepła, solary) oraz 
modernizacja istniejącej instalacji c.o., 
c.o.w. wraz ze zmianą lokalizacji wy-
mieników ciepła” 14 000,- zł

PowIat I jedNoStKI PowIato-
we –729 812,- zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Kozieni-
cach –  80 000,- zł
– Zakup maszyn i urządzeń do prac przy 

urządzaniu terenów zieleni, zadrze-
wień, zakrzewień w pasie dróg powia-
towych- 20.000,- zł,

– Wykonanie urządzeń ochrony przeciw-
powodziowej na drogach powiatowych 
– 60 000,- zł

Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
– 310 000,- zł
– PB i wykonanie termomodernizacji 

budynku administracyjnego Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach –  
240 000,- zł,

– Urządzanie terenów zielonych, za-
drzewień przy budynku Starostwa 
Powiatowego w Kozieniach ul. Ko-
chanowskiego (dawny budynek KPP  
w Kozienicach) – 70 000, - zł

KPPSP w Kozienicach – 50 000,- zł

– Zakup samochodu operacyjnego  
z funkcją rozpoznania ekologicznego –  
50 000,- zł

Placówka Socjalizacyjna PANDA –  
100 000, -zł
– PW i wykonanie solarnej instalacji 

c.w.u. 100 000,- zł
Dom Pomocy Społecznej w Kozieni-
cach – 50 000,- zł
– Urządzanie terenów zieleni w DPS  

w Kozienicach 50 000,- zł
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio-
logiczna w Kozienicach – 100 000,- zł
– PB i wykonanie termomodernizacji 

budynku Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Kozienicach 
100 000,- zł

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 
w Kozienicach – 20 000,- zł
– Urządzanie terenów zieleni w Porad-

ni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Kozienicach-Etap I 20 000,- zł 

eduKacja eKoLoGIczNa –  
19 812,- zł
Starostwo Powiatowe w Kozienicach  
3 312,- zł
Szkolenia – 3.312,- zł
I Liceum Ogólnokształcące w Kozieni-
cach – 5 000,- zł
Zakup materiałów i wypasażenia 4 000,- zł
Zakup usług pozostałych 1 000,- zł
Zespól Szkół Nr 1w Kozienicach –  
5 000,- zł
Zakup materiałów i wypasażenia –  
2 000,- zł
Zakup usług pozostałych 3 000,- zł
Placówka Socjalizacyjna PANDA –  
3 500,- zł
Zakup materiałów i wypasażenia –  
1 500,- zł
Zakup usług pozostałych – 2 000,- zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wywcho-
wawczy w Opactwie – 3 000,- zł
Zakup materiałów i wypasażenia 1 500,- zł
Zakup usług pozostałych – 1 500,- zł

DAnutA DelektA

POWIAT KOZIENICKI GRAł RAZEM Z WIELKą ORKIESTRą 
ŚWIąTECZNEJ POMOCY!

W niedzielę 12 stycznia w całej Polsce 
odbył się już 22. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Po raz pierw-
szy Orkiestra zagrała w 1993 roku, a jej 
celem było zebranie, jak największej 
sumy pieniędzy dla dzieci z chorobami 
serca. Zebrano wtedy, dość nieoczeki-
wanie, ponad 1,5 mln dolarów. Najważ-
niejszym elementem Finałów WOŚP jest 
publiczna kwesta uliczna, podczas której 

wolontariusze wyposażeni w identyfika-
tory zbierają pieniądze do puszek spe-
cjalnie do tego przeznaczonych. Jednak 
oprócz kwesty w całym kraju organizo-
wane są inne wydarzenia towarzyszące 
m.in.: licytacje, aukcje oraz koncerty,  
z których całkowity dochód przeznaczo-
ny jest na rzecz Fundacji WOŚP.

Dokończenie na str. 4
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Na terenie powiatu kozienickiego w 
br. zlokalizowane zostały trzy sztaby 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. 

Pierwszy z nich mieścił się  
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród 
Jordanowski” w Kozienicach. 70 wo-
lontariuszy kwestowało w Kozieni-
cach, Magnuszewie, Sieciechowie, 
Świerżach Górnych i Nowej Wsi.

Imprezy towarzyszące zbiórce pie-
niężnej zorganizował Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
Zebrani w KDK mogli zobaczyć m.in. 
pokaz baletowy, występy iluzjoni-
styczne, pokazy: chemiczne, pierwszej 
pomocy, samoobrony czy break dan-
ce. Chętni mogli również wziąć udział  
w wielu warsztatach artystycznych 
lub w warsztatach robotyki. Nowością 
wśród wydarzeń towarzyszących była 
akcja „Złotóweczka za ciasteczka” 
– za symboliczną złotówkę można było 
skosztować wypieków wolontariuszy 
z Klubu Wolontariatu SKRZYDŁA  
z KDK oraz Klubu SZANSA z I LO  
w Kozienicach. 

O godz. 18.30 rozpoczął się kon-
cert charytatywny, podczas którego 
zaprezentowali się: Szkoła Muzyczna  
I stopnia, Apetyczne Krasnoludy z Kos-
mosu, Młodzieżowa Estrada Piosenki 
oraz Sekcja Gitarowa. Na zakończenie 
wystąpił Teatr Ognia TURKUS, zoba-
czyć można było także pokaz sztucz-
nych ogni, czyli tradycyjne „światełko 
do nieba”. Podczas zeszłorocznego 
finału kozienickiemu sztabowi udało 
się zebrać i przekazać na rzecz Fun-
dacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy aż 36.754,72 zł. Tegoroczna 
zbiórka przyniosła kwotę w wysokości 
32.656,44 zł. 

Drugi sztab mieścił się w Gminnym 
Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji  
w Garbatce-Letnisku. 29 wolontariuszy  
z Garbatki, Zajezierza i Sieciechowa 

kwestowało nie tylko na terenie Garbatki, 
ale również w Sieciechowie, Zajezierzu, 
Bąkowcu i Bogucinie. Podczas garba-
ckiego finału w części artystycznej za-
prezentowali się wykonawcy z Gminnego 
Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji, 
Zespołu Szkół Samorządowych w Gar-
batce-Letnisku, Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zajezierzu, a także Chór 
Seniora Wrzos. Kulminacyjnym punktem 
była jednak sprzedaż gadżetów i przed-
miotów podarowanych na rzecz WOŚP. 
Sztab zlokalizowany w Garbatce-Letni-
sku przekazał na rzecz Fundacji kwotę 
7.451,46 zł . 

Trzeci sztab na terenie powiatu po raz 
pierwszy mieścił się w Zespole Szkół 
w Ursynowie. Organizatorzy przygo-
towali w Gminie Głowaczów bogaty 
program artystyczny, w którym ucznio-

wie zaprezentowali się  
w roli wokalistów, ka-
bareciarzy, czy tancerzy. 
Swoje umiejętności wo-
kalne i instrumentalne 
zaprezentował zespół 
The Mugshots z Warsza-
wy, wywodzący się z nur-
tu muzyki skapunkowej.  
W trakcie finału zorga-
nizowana została rów-
nież sprzedaż przedmio-
tów przekazanych na 
licytację. Były to m.in. 

POWIAT KOZIENICKI GRAł RAZEM Z WIELKą ORKIESTRą 
ŚWIąTECZNEJ POMOCY!

Dokończenie ze str. 3

obrazy, gadżety WOŚP, a także ma-
teriały promocyjne przekazane przez 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 
Finał Wielkiej Orkiestry w Ursyno-
wie zakończyło tradycyjne „światełko 
do nieba”. Dwunastu wolontariuszom 
udało się zebrać 4.414,08 zł.

Razem z Orkiestrą już po raz 11 
grała również Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Wysokim Kole. Jak co roku  
w scenicznych występach tanecz-
nych, muzycznych i kabaretowych 
zaprezentowali się uczniowie, wzbu-
dzając wśród uczestników niemałe 
zainteresowanie. Twórczość własną 
zaprezentowała Krystyna Szafranek 
– lokalna malarka i poetka. Odbył się 
również recital Doroty Pawłowskiej 
oraz sprzedaż gadżetów, materiałów 
promocyjnych i przedmiotów przeka-
zanych na rzecz WOŚP. W ubiegłym 
roku PSP w Wysokim Kole zebrała  
3.874,51 zł. Tegoroczna kwesta zakoń-
czyła się sumą 3.485,94 zł. Pieniądze 
zebrane w PSP w Wysokim Kole trafiły 
do puławskiego sztabu Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Na terenie całego powiatu kozie-
nickiego udało się zatem zebrać w br.  
48.007,92 zł.

Pieniądze, które w tym roku zasili-
ły konto Fundacji przeznaczone zosta-
ną na zakup specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki medycznej seniorów. 
Również do Szpitala Powiatowego  
w Kozienicach trafiał już sprzęt z czer-
wonym serduszkiem. Do tej pory dla 
kozienickiego szpitala Fundacja WOŚP 
przekazała sprzęt o łącznej wartości 
ponad 258 tys. zł i były to m.in. inku-
batory, pompy strzykawkowe, pulsok-
symetry, kardiomonitor, aparat EKG, 
zestaw endoskopowy, urządzenia do 
badań słuchu, resuscytator noworod-
kowy i wiele innych. 

Starostwo Powiatowe w Kozieni-
cach od lat wspiera Fundację WOŚP. 
W bieżącym roku zgłosiła się do nas 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wy-
sokim Kole oraz Zespół Szkół w Ur-
synowie, którym zostały przekazane 
materiały promocyjne, ze sprzedaży 
których dochód przeznaczony został 
na rzecz fundacji. 

monikA wirAszkA

Wydarzenia
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NOWY DYREKTOR POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOZIENICACh

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOZIENICE NAJLEPSZA  
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Miło mi poinformować naszych czy-
telników, iż Biblioteka Publiczna Gminy 
Kozienice została uznana za najlepszą 
bibliotekę publiczną Mazowsza spośród 
bibliotek gminnych, miejsko-gminnych  
i małych miast. Ogólnopolski ranking 
(porównanie stanu i działalności) biblio-
tek zorganizował Instytut Książki i dzien-

nik Rzeczpospolita, biorąc pod uwagę: 
bazę lokalową, wielkość budżetu, zdoby-
wane środki zewnętrzne, wielkość księ-
gozbioru, a zwłaszcza książek nowych, 
zakupionych po 2002 r. i w 2012 r., ilość 

czytelników i wypożyczeń, ilość dostęp-
nych czasopism, dostępność bezpłatnego 
Internetu, wykształcenie i bieżące szko-
lenie bibliotekarzy oraz liczbę działań 
podejmowanych na rzecz czytelników,  
a wykraczających poza standardową dzia-
łalność biblioteczną (kółka czytelnicze, 
artystyczne).

Organizatorzy rankingu, opierając 
się na danych statystycznych GUS oraz 
pozyskanych w badaniach ankietowych, 
wyliczyli iż najlepsza biblioteka osiągnę-
ła 335 punktów.

Nasza biblioteka uzyskała 267 punk-
tów i był to najlepszy wynik w wojewódz-
twie mazowieckim i 22 w kraju. Warto 
zauważyć, że 16 bibliotek uplasowanych 
przed nami, zlokalizowanych jest w wo-
jewództwach Polski zachodniej i północ-
nej (wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie, 
pomorskie, zach. pomorskie, warmińsko-
mazurskie).

Oto osiągnięte wyniki (dane za 2012 r.):
Zapisaliśmy 6852 czytelników,  

w tym 3811 dzieci i młodzieży w wieku do  
24 lat, 3041 osób dorosłych, co daje 
łącznie 223 czytelników na 1000 miesz-
kańców naszej gminy. Wypożyczyliśmy  
114.000 książek (17 woluminów na czy-
telnika). W zbiorach posiadamy ponad  
85 tysięcy woluminów, czyli 2778 sztuk 
na 1000 mieszkańców. Książki nowe (na-
byte po 2002 r.) stanowią 46% naszych 
zbiorów. W 2012 r. kupiliśmy 5037 ksią-
żek za 94,2 tyś. zł (164 wol. w przelicze-
niu na 1000 mieszkańców). Najgorzej 
przedstawia się  nasza baza lokalowa 
– oferujemy czytelnikom 28 m2 na 1000 
mieszkańców. Na 200 przedstawionych 
w Rzeczpospolitej bibliotek, tylko 38 ma  
wskaźnik 28 m2  lub mniej, pozostałe 
mają o wiele lepsze warunki, aż 78 biblio-

Dokończenie na str. 6

dyrektorem Powiatowej Sta-
cji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Kozienicach została mgr inż. Kry-
styna wilkowska. Absolwentka SGGW  

w Warszawie, wydział technologii żyw-
ności.

Zdobyła specjalizację I-go stopnia  
w zakresie higieny i epidemiologii. Ukoń-
czyła studia podyplomowe na SGGW  
w zakresie – bezpieczeństwo, higie-
na żywności i jakości w łańcuchu  
pokarmowym.

Przez 24 lata pełniła funkcję kierow-
nika Sekcji Higieny Żywności Żywienia 
i Przedmiotów Użytku w Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Kozienicach oraz 
pełniła obowiązki Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w czasie 
jego nieobecności.

3 stycznia powołanie na stanowisko 
wręczył Krystynie Wilkowskiej Starosta 
Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór.

Dotychczasowa dyrektor Powiatowej 
Stacji w Kozienicach Maria Pawlak od  
2 stycznia jest Dyrektorem Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Warszawie. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-

miologiczna w Kozienicach realizuje za-
dania z zakresu zdrowia publicznego na 
terenie powiatu kozienickiego (7 gmin + 
miasto Kozienice),

sprawuje nadzór sanitarny nad warun-
kami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny radiacyjnej,
4) higieny procesu nauczania i wychowa-

nia,
5) higieny wypoczynku i rekreacji,
6) zdrowotnymi żywności, żywienia  

i przedmiotów użytku,
7) higieniczno – sanitarnymi, jakie po-

winien spełniać personel medyczny, 
sprzęt oraz pomieszczenia, w których 
są udzielane świadczenia zdrowotne.

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed 
niekorzystnym wpływem szkodliwości  
i uciążliwości środowiskowych, zapobie-
gania powstawaniu chorób, w tym chorób 
zakaźnych i zawodowych.

Informacje
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tek ma powierzchnię większą niż 50 m2 
na 1000 mieszkańców.

46 bibliotek ma więcej czytelników 
na 1000 mieszkańców niż nasza placów-
ka, ale aż w 132 przypadkach czytelnicy 
czytają (wypożyczają) więcej książek niż 
kozieniczanie.

Zasobność biblioteki zależy od dotacji 
organizatora. Gmina Kozienice przezna-
cza na bibliotekę (2 placówki w mieście 
i 6 filii wiejskich) 1,1 mln złotych, około 
1% swojego budżetu. W 2012 r. Bibliote-
ka pozyskała ponadto prawie 110 tyś. zł 
środków zewnętrznych.

Obsługujemy czytelników w 8 pla-
cówkach, ale najwięcej osób korzysta 
ze zbiorów bibliotek w mieście – 5958. 
Odwiedza nas średnio 334 osób dziennie, 
najwięcej odwiedzin notują biblioteki: na 
Kochanowskiego – 143 osoby dziennie, 
na ul. Kopernika 56 osób, w Świerżach  
46 osób, w Nowej Wsi 32 osoby, Ryczy-
wole 29 osób dziennie.

Zapraszamy mieszkańców gminy i po-
wiatu do uczestnictwa w różnych klubach 
i zajęciach: Siedziba biblioteki, ul. J. Ko-
chanowskiego: zajęcia stałe: 
Dyskusyjny Klub Książki – pierwszy pią-
tek miesiąca – godz. 17.30
Klub Muzyczny (dla miłośników operet-
ki, opery, musicalu) – drugi piątek miesią-
ca – godz. 17.30
Klub Sympatyków Teatru – ostatni czwar-
tek miesiąca – godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Filmowy – trzeci czwar-
tek miesiąca – godz. 17.30 (od 2014 r.)
Ponadto wg kalendarza imprez: spotkania 
autorskie, wieczorki poetyckie promujące 
lokalnych twórców, wystawy edukacyjne 
i artystyczne.

Filia nr 1, ul. Kopernika 8
zajęcia stałe: Klub miłośników robótek 
ręcznych „Niteczka” – w pierwszy czwar-
tek miesiąca – godz. 16.00

Filia nr 5 w Nowej Wsi:
zajęcia stałe: kurs języka angielskiego dla 
dorosłych – co tydzień we wtorki
Klub Aktywnych Kobiet z Nordic Wal-
king – co tydzień w środy,
Klub Filmowy co miesiąc

Filia nr 6 w Ryczywole:
zajęcia stałe: Koło Miłośników Ryczywo-
łu – pierwszy poniedziałek miesiąca
Klub Fotograficzny „Lotnych reporte-
rów” – czwarta środa miesiąca,
Warsztaty teatralne dla dzieci – pierwszy 
i czwarty piątek miesiąca,

Warsztaty wokalno-taneczne – drugi  
i trzeci piątek miesiąca.

Filia nr 7 w Świerżach Górnych
zajęcia stałe:
Młodzieżowy Klub Filmowy „Nie tylko 
Hollywood”  dwa razy w miesiącu w piąt-
ki.

Wszystkie nasze biblioteki prowadzą 
kurs obsługi komputera i wykorzystania 
Internetu dla seniorów w grupach 3-5 
osobowych wg autorskiego, dostosowa-
nego do potrzeb każdej grupy programu.

W przeprowadzonym badaniu nie bra-
no pod uwagę komputeryzacji biblioteki 
i dostępności informacji o zbiorach przez 
Internet. A szkoda, bo nasza biblioteka, 
pełniąca również funkcję biblioteki po-
wiatowej zatroszczyła się o wprowadze-
nie do bibliotek w powiecie jednolitego 
programu bibliotecznego KOHA. Bazy 
danych z wszystkich  bibliotek samorzą-
dowych w powiecie umieszczone są na 
serwerze w naszej bibliotece, a informacje 
o zbiorach dostępne są za pośrednictwem 
naszej strony internetowej on-line przez 
24 godziny na dobę. Program KOHA za-
pewnia czytelnikom możliwość rezerwa-
cji książek przez Internet i przypomina  
o terminach zwrotu. Działania te, zin-
tensyfikowane w 2013 r., były możliwe 
dzięki dofinansowaniu przez starostwo 
powiatowe zakupu serwera i zatrudnienia 
specjalnie dla tego zadania informatyka, 
który opiekuje się i wspiera wszystkie bi-
blioteki samorządowe w powiecie. 

Z dużym prawdopodobieństwem oce-
niam, iż jesteśmy jedynym powiatem  
w Polsce, gdzie funkcjonuje jednolity 
system biblioteczny obejmujący wszyst-
kie biblioteki, które mają skatalogowaną 
całość zbiorów w systemie informatycz-
nym, a katalogi dostępne on-line za po-
średnictwem strony: www.biblioteka-ko-
zienice.pl.

Zapraszam nowe osoby, które jesz-
cze nie są użytkownikami, do korzystania  
z naszych usług. Każdy może znaleźć  
w bibliotece coś dla siebie: albo książkę 
tradycyjną papierową, albo do odsłucha-
nia – nagraną na płytę CD, albo gazetę 
(wypożyczamy także do domu), albo pły-
tę z  filmem, spektaklem Teatru TV, ope-
retką lub musicalem, lub uczestniczyć  
w organizowanych zajęciach i spotkaniach. 

elżbietA stąpór
Dyrektor 

biblioteki publicznej gminy kozienice  
im. ks. F. siarczyńskiego

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOZIENICE NAJLEPSZA  
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
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Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych 
w Kozienicach jest placówką całodobowego 
pobytu dla osób dorosłych. Dysponuje 100 
miejscami, w tym 11 miejscami dla osób 
przewlekle somatycznie chorych oraz 89 
miejscami dla osób przewlekle psychicznie 
chorych. W chwili obecnej w Domu miesz-
ka 87 mieszkańców: 32 kobiety i 56 męż-
czyzn w wieku od 23 do 94 lat, 
Zasady kierowania do domu pomocy 
społecznej. 

Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomo-
cy społecznej: ,,Osobie wymagającej cało-
dobowej opieki z powodu wieku, choroby 
lub niepełnosprawności, niemogącej sa-
modzielnie funkcjonować w codziennym 
życiu, której nie można zapewnić nie-
zbędnej pomocy w formie usług opiekuń-
czych, przysługuje prawo do umieszczenia  
w domu pomocy społecznej.’’ 

Należy pamiętać, iż umieszczenie osoby 
w domu pomocy społecznej jest ostatecz-
nością i powinno być poprzedzone oceną 
możliwości udzielenia pomocy osobie po-
trzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz 
zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. W konse-
kwencji skierowanie do domu pomocy spo-
łecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz 
uprzedniego ustalenia zakresu możliwości 
korzystania przez daną osobę z pomocy śro-
dowiskowej, w szczególności zaś zbadania 
możliwości zorganizowania usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania. Niemożność 
zapewnienia tych usług w miejscu zamiesz-
kania oznaczać będzie niemożliwość przy-
znania ich w zakresie niezbędnym do zaspo-
kojenia codziennych potrzeb życiowych. 

Zasadą jest kierowanie do domu po-
mocy społecznej odpowiedniego typu, 
zlokalizowanego jak najbliżej miejsca 
zamieszkania osoby zainteresowanej 
umieszczeniem w placówce.  

Do domu pomocy społecznej kieruje 
się na podstawie : 
– pisemnego wniosku osoby ubiegającej się 

o skierowanie do domu, złożonego do 
ośrodka pomocy społecznej właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania lub 
pobytu w dniu jej kierowania (za zgodą 
osoby ubiegającej się lub jej przedstawi-
ciela ustawowego wniosek może zgłosić 
inna osoba fizyczna lub prawna, a także 
powiatowe centrum pomocy rodzinie 
lub ośrodek pomocy społecznej), 

– rodzinnego wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez pracownika 
socjalnego ośrodka pomocy społecz-
nej właściwego ze względu na miejsce 

ZASADY KIEROWANIA 
DO DOMU POMOCY 

 SPOłECZNEJ

Dokończenie na str. 7
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zamieszkania lub pobytu osoby ubie-
gającej się w dniu jej kierowania, za-
wierającego w szczególności pisemne 
stwierdzenie braku możliwości zapew-
nienia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania przez rodzinę i gminę. 
Do wspomnianego wniosku dołącza się: 

– ostatnią decyzję organu emerytalno-rento-
wego ustalającego wysokość emerytury 
lub renty oraz pisemną zgodę na ponosze-
nie opłaty i na jej potrącanie przez właści-
wy organ emerytalno-rentowy ze świad-
czenia emerytalnego lub rentowego, 

– oświadczenia o wysokości dochodu 
osoby ubiegającej się, małżonka, zstęp-
nych przez wstępnymi zobowiązanych 
do ponoszenia opłaty, 

– w przypadku osoby pobierającej zasi-
łek stały: decyzję o przyznaniu zasiłku 
stałego oraz pisemną zgodę na potrą-
canie z zasiłku stałego opłaty za pobyt 
w domu,

– pisemną zgodę ośrodka pomocy spo-
łecznej na potrącanie z zasiłku stałego 
osoby ubiegającej się opłaty za pobyt 
w domu. 
Ośrodek pomocy społecznej kompletuje 

wszystkie niezbędne dokumenty i przekazuje 
je do powiatowego centrum pomocy rodzinie. 
W porozumieniu z powiatowym centrum po-
mocy rodzinie  wydaje decyzję o skierowaniu 
do domu pomocy społecznej oraz decyzję 
ustalającą opłatę za pobyt w domu.  

Dyrektor powiatowego centrum pomocy 
rodzinie wydaje decyzję o umieszczeniu. 

Osoba ubiegająca się jest kierowana  
do domu na czas nieokreślony, chyba że 
wystąpi ona lub jej przedstawiciel usta-
wowy z wnioskiem o skierowanie na czas 
określony. 

Dyrektor domu zawiadamia pisemnie 
osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela 
ustawowego o terminie przyjęcia do domu.  

Zasady przyjęcia osoby chorej psy-
chicznie
(na podstawie przepisów ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego/)1. Osoba, któ-
ra wskutek choroby psychicznej nie jest 
zdolna do zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych i nie ma możliwości 
korzystania z opieki innych osób oraz 

potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz 
nie wymaga leczenia szpitalnego, może 
być za jej zgodą lub zgodą jej przedsta-
wiciela ustawowego przyjęta do domu 

pomocy społecznej. 
2. Jeżeli osoba lub jej przedstawiciel usta-

wowy nie wyrażają zgody na przyjęcie 
jej do domu pomocy społecznej, a brak 
opieki zagraża życiu tej osoby, organ 
do spraw pomocy społecznej może wy-

stąpić z wnioskiem do sądu opiekuń-
czego miejsca zamieszkania tej osoby 
z wnioskiem o przyjęcie do domu po-
mocy społecznej bez jej zgody. 

3. Z wnioskiem, o którym mowa wyżej może 
wystąpić również kierownik szpitala psy-
chiatrycznego, jeżeli osoba w nim przeby-
wająca jest niezdolna do samodzielnego 
zaspakajania podstawowych potrzeb ży-
ciowych, a potrzebuje stałej opieki i pie-
lęgnacji, natomiast nie wymaga dalszego 
leczenia w tym szpitalu. 

4. Jeżeli osoba wymagająca skierowa-
nia do domu pomocy społecznej ze 
względu na swój stan psychiczny nie 
jest zdolna do wyrażenia na to zgody,  
o jej skierowaniu do domu pomocy 
społecznej orzeka sąd opiekuńczy.  

5. Zapewnienie realizacji postanowienia 
sądowego o przyjęciu do domu pomo-
cy społecznej osoby należy do starosty 
powiatu właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. 

6. Jeżeli osoba, wobec której wydano po-
stanowienie o przyjęciu do domu pomo-
cy społecznej, odmawia stawienia się  
w domu pomocy społecznej lub w inny 
sposób utrudnia wykonanie tego posta-
nowienia, sąd z urzędu lub na wniosek 
organu do spraw pomocy społecznej 
może zarządzić zatrzymanie i przymu-
sowe doprowadzenie tej osoby do domu 
pomocy społecznej przez Policję. 

7. Osoba przyjęta do domu pomocy spo-
łecznej na podstawie postanowienia 
sądu, jej przedstawiciel ustawowy, 
małżonek, krewni w linii prostej, ro-
dzeństwo oraz osoba sprawująca nad 
nią faktyczną opiekę – mogą wystę-
pować do sądu opiekuńczego o zmia-
nę orzeczenia o przyjęciu tej osoby 
do domu pomocy społecznej bez jej  
zgody. 

8. Z wnioskiem, o którym mowa wyżej, 
może także wystąpić dyrektor domu 
pomocy społecznej, jeśli uzna, że 
zmieniły się okoliczności uzasadnia-
jące orzeczenie o przyjęciu tej osoby 
do domu pomocy społecznej bez jej 
zgody. 

9. Dla osoby przebywającej w domu po-
mocy społecznej sąd opiekuńczy właś-
ciwy dla miejsca siedziby tego domu 
ustanawia na jej wniosek kuratora, je-
żeli osoba ta w czasie pobytu w domu 
potrzebuje pomocy do prowadzenia 
wszystkich swoich spraw albo spraw 
określonego rodzaju. 
– Zakres obowiązków oraz uprawnień 

kuratora określa sąd opiekuńczy. 
– Jeżeli osoba przebywająca w domu 

pomocy społecznej ze względu 
na stan zdrowia nie jest zdolna do 
złożenia wniosku, sąd opiekuńczy 
może ustanowić dla niej kuratora  
z urzędu.  

10. Przy wykonywaniu postanowień są-
dowych o przyjęciu do domu pomocy 
społecznej stosuje się przepisy doty-
czące stosowania przymusu bezpo-
średniego jeżeli osoba wobec której 
wydano postanowienie o przyjęciu do 
domu pomocy społecznej odmawia 
stawienia się w tym domu lub w jaki-
kolwiek utrudnia wykonanie tego po-
stanowienia. 

11. Zatrzymanie i przymusowe doprowa-
dzenie przez Policję następuje w obec-
ności lekarza, pielęgniarki lub zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt w domu pomocy społecznej uka-
żą się w kolejnym wydaniu biuletynu 
,,Nasz Powiat’’.

elżbietA CzAplA
Dyrektor Dps w kozienicach

ZASADY KIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOłECZNEJ
Dokończenie ze str. 6
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100-lecie wybuchu i wojny światowej
Wielkie działania militarne podczas I wojny światowej dwukrotnie objęły tereny powiatu kozienickiego. Pierwszym okresem 

był czas operacji warszawsko-dęblińskiej w październiku 1914 r., naprzeciwko siebie stanęły armia rosyjska w ilości 470 tys. 
bagnetów, 50 tys. szabel i 2400 dział,  połączone wojska niemiecko-austriackie w sile ponad 290 tys. bagnetów, 20 tys. szabel  
i 1600 dział. Rosjanom udało się utrzymać pozycje, wojska niemiecko-austriackie zmuszone zostały do odwrotu ze znacznymi 
stratami. Drugim okresem przetaczania się frontu wojennego przez powiat był lipiec i sierpień 1915 r. Wówczas pod naporem wojsk 
niemieckich Rosjanie wycofali się z Królestwa Polskiego, tereny powiatu kozienickiego zostały oddane austriackim władzom 
okupacyjnym. Przytoczone poniżej kolejne teksty źródłowe Kroniki Diecezji Sandomierskiej dotyczą opisu części ze zniszczeń 
dokonanych właśnie w 1915 r. Jak podaje autor, podczas wycofywania się wojsk rosyjskich, w całym powiecie zniszczeniu uległo 
ponad 10 200 zagród i  domostw mieszkalnych!! W tekście znajdziemy opis Magnuszewa i okolic, Ryczywołu, a także po raz ko-
lejny Brzeźnicy, która jako parafia była najbardziej dotknięta wojenną zawieruchą w dekanacie kozienickim. 

Podobnie jak w poptrzednich przedrukach, tekst publikujemy z oryginalną pisownią, interpunkcją i składnią, w nawiasach 
kwadratowych przypisy redakcyjne. Na kolejnych stronach i w kolejnych numerach Biuletynu znajdą Państwo opisy cmentarzy 
wojennych znajdujących się w powiecie kozienickim. W bieżącym numerze zaprezentowany zostanie cmentarz wojenny w Grabo-
wie nad Pilicą. 

krzysztoF zAjąC

Skutki wojny w naSzych parafiach i kościołach.
MAGNUSZEW

Wojska rosyjskie przed swojem ustą-
pieniem w lecie roku zeszłego z parafii 
magnuszewskiej spaliły całą dużą wieś 
Grzybów, folwark Magnuszew, pół wsi 
Wola-Magnuszewska, część osady Mag-
nuszew, część wsi Kurki, część wsi Basi-
nowa i tartak na Bindudze.

Po odejściu Rosyan rozpoczęły się rekwi-
zycje masowe. Zabrano dużo zboża wszelkie-
go rodzaju młóconego i niemłóconego, sporo 
siana i inwentarza żywego. Zabrano też wie-
le naczyń i sprzętów domowych i gospodar-
skich. Za zboże i inwentarz płacono gotówką 
lub kwitami, niekiedy jednak rekwirowaną 
bez żadnej zapłaty i bez kwitów.

Kościół magnuszewski od działań wo-
jennych nie ucierpiał, stracił tylko wszyst-
ko światło [świece] woskowe i stearynowe. 
Ocalały też inne budynki plebańskie, po-
niszczono tylko w nich część drzwi, okien, 
wszystkie zamki i skoble. Ogrodzenie ple-
bańskie zniszczono częściowo, zabrano 
zapas suchych desek sosnowych, przygoto-
wanych na podłogi. Proboszczowi ks. Szy-
monowi Piórze zabrano cały zapas zboża 
młóconego i niemłóconego, słomy i siana  
z budynków i pola; nic nie zostawiono. 
Zniszczono też połowę okopowizn i warzy-
wa, a także zabrano większą część sprzętów 
domowych i pościel, bieliznę, serwety, kapy, 
dywany, obuwie, rądle, kociołki, samowary, 
łyżki, noże i widelce, znaczną część mebli co 
lepszych i rozmaite naczynia gospodarskie, 
oraz drobiazgi i pamiątki.

Księdzu wikaremu Leonowi Figarskie-
mu zabrano część rzeczy, jak kożuch na 
nogi i zniszczono niektóre obrazy i sprzęty.

W cyfrach wymienione straty tak się 
przedstawiają: kościół poniósł szkód na 
200 rubli, budynki plebańskie i ogrodze-
nia na 250 r., proboszcz na 1800 r., wika-
ry na 100 rubli.

RYCZYWÓŁ
Huragan wojenny nawiedził poraz 

pierwszy parafię Ryczywół 8 października 
1914 i grasował w niej przez cały tydzień. 
Spaliło się wtedy w miasteczku Ryczywole 
od strzałów armatnich rosyjskich 20 do-
mów. Mieszkańcy stracili dużo wskutek 
rekwizycyi, gdyż za rzeczy płacono albo 
zbyt mało, albo tylko kwitkami. Proboszcz 
ks. Józef Chybowski stracił wszystko sia-
no, koniczynę, owies, słomę, jedne sztukę 
z trzody chlewnej, wołu, tudzież trzy sągi 
drzewa [1 sąg = 4 m3]. Amatorzy miodu 
zniszczyli trzy roje pszczół, ule porozbi-
jali, zabrali około pięciu garncy [1 gar-
niec = 4 litry] patoki miodowej, 30 bute-
lek wiśniaku - straty te wynoszą do 1000 
rubli. W kościele zepsuto organy, zasłony  
w oknach wieży, porobiono otwory  
w dachu, zabrano też ze świątyni wszystko 
światło i wosk za 150 rubli.

Od 21 lipca 1915 r. rozpoczęło się 
wypieranie Rosjan przez wojska austrja-
cko-węgierskie i niemieckie z okolic Ry-
czywołu. Zgorzało wtedy miasteczko do-
szczętu: pozostały tylko kościół, plebania  
i 14 lichych domków na ustroniu stoją-
cych. I znowu rozpoczęły się spustoszenia 
i niszczycielstwo. W jednej wiosce, złożo-
nej z 70 gospodarstw, pozostała tylko jed-
na kopa zboża i jedna krowa, Proboszcz 
znowu poniósł strat na 1400 rubli, a koś-
ciół w zniszczonych sprzętach, materyale 
budowlanym, parkanach około 2200 rub-
li. Przed wojną liczyła parafia Ryczywół 
1600 dusz, wskutek wojny, spalenia mia-
steczka i pół wsi Woli Chodkowskiej, roz-
proszenia się mieszkańców po rozmaitych 
miejscowościach, przejścia 43 rodzin na 
rozkaz władz wojskowych niemieckich do 
parafii Samogoszcza diecezji lubelskiej za 
Wisłą – pozostało w Ryczywole nie więcej 
nad 500 dusz.

I inne parafie dekanatu kozienickiego 
doznały wielkich spustoszeń, toż w Kozie-
nicach spalono 136 domów, w parafii ko-
zienickiej 692 zagrody, a w całym obwo-
dzie czyli powiecie kozienickim aż 10263 
zagrody. Prawie wszystkie te pożary spo-
wodowały ustępujące wojska rosyjskie.

BRZEŹNICA
Brzeźnica należy do parafii, które 

najwięcej w trwającej jeszcze strasznej 
wojnie ucierpiały. W r. 1914 został spa-
lony nowy kościół, pozostały jednak mury  
i wieża, aczkolwiek podziurawione.  
W lecie zeszłego roku wszystko zniszczo-
no, bo Rosyanie wieżę minami wysadzi-
li w powietrze, a ta, padając zniszczyła 
mury doszczętnie. Z plebanii i budynków 
gospodarskich plebańskich pozostało 
garść popiołu. 

Z kościoła ocalały tylko dwa srebrne 
kielichy i kilka książek z aktami, przywa-
lone gruzem obalonej wieży kościelnej. 
Ostatnie oddziały wojsk rosyjskich ustą-
piły z Brzeźnicy 21 lipca we środę, na-
stępnego dnia w czwartek rano przyszły 
już wojska niemieckie, austryjacko-wę-
gierskie. Ludność wyjechała za Wisłę, za 
nią podążył i proboszcz ks. Czesław Wa-
siński, który zatrzymał się w Pawłowicach 
lubelskich za Wisłą. 

Kiedy 10 sierpnia ks. Wasiński i ludzie 
z parafii wrócili z wygnania, nie zastali 
w wiosce kościelnej nic, prócz straszne-
go zniszczenia. Nawet krzyże przydrożne 
były poniszczone. W okopach znajdowano 
stuły i resztki aparatów kościelnych. Ks. 
Wasiński zamieszkał we wsi Psarach, od-
dalonej przeszło kilometr od Brzeźnicy. 

„kronika Diecezji sandomierskiej. 
miesięcznik poświęcony sprawom reli-
gijnym, naukowym i społecznym”, pod 
red. ks. jana gajowskiego, r. iX (1916) 
nr 2, luty, s. 26-28.

historia
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o ogromie strat poniesionych przez 
obie walczące strony podczas I wojny 
światowej, świadczą licznie występują-
ce w tym regionie cmentarze wojenne  
i miejsca pochówku żołnierzy z tego okre-
su. Niektóre, przez 100 lat uległy znisz-
czeniu i zapomnieniu, jednak większość, 
pomimo różnych kolei losu, dotrwała 
do naszych czasów. Na terenie powiatu 
kozienickiego zachowały się cmentarze  
i miejsca pochówku z tego okresu: Wyso-
kie Koło, Bąkowiec, Słowiki, Molendy I  
i Molendy II, Żytkowice, Kociołki, Ko-
zienice, Stanisławice I, Stanisławice II, 
Maciejowice, Świerże Górne, Trzebień 
oraz Grabów nad Pilicą. 

Cmentarz wojenny w Grabowie nad Pi-
licą – bo o nim piszemy w bieżącym nume-
rze Biuletynu – położony jest przy drodze nr 
730, po lewej stronie, niedaleko za wjazdem 
do Grabowa od Kozienic. Jest to nekropolia 
pierwszowojenna, daty zgonu żołnierzy od-
czytane z pozostałych tabliczek – 25 i 26 paź-
dziernika 1914 r. świadczą, że część pocho-
wanych zginęła podczas bitwy o Iwanogorod, 
czyli operacji dęblińskiej, która rozpoczęła się 
21 października. Informacje umieszczone na 
krzyżach wskazują nam również, że polegli 
rekrutowali się z 9 armii niemieckiej, głównie 
z poborowych i rezerwistów pochodzących  
z Prus. Składała się z czterech korpusów linio-
wych (XII, XVII, XX i korpusu rezerwowego 
gwardii) dwu dywizji rezerwowych i 8 dywi-
zji kawalerii. 9 armia pod dowództwem Paula 
von Hindenburga rozpoczęła tzw. ofensywę 
październikową i brała bezpośredni udział  
w bitwie o Warszawę. Po nieudanych wal-
kach 15 października rozpoczęła odwrót spod 
Warszawy, ponosząc podczas niego znaczne 
straty. Bitwa dęblińska i cała operacja war-
szawsko-dęblińska zakończyła się klęską 

państw centralnych. Szacuje się, że podczas 
walk na znacznym terenie między Kozienica-
mi, Solcem a rzeką Pilicą, tylko po stronie au-
striackiej i niemieckiej poległo ponad 50 tys. 
żołnierzy! Dane dotyczące Rosjan są trudne 
do oszacowania. 

Sprawy pochówku, zakładania i utrzy-
mania cmentarzy wojennych na terenach 
powiatu kozienickiego zajętego w 1915 r. 
przez wojska i administrację należały do 
odpowiedniego oddziału Generalnego Gu-
bernatorstwa Wojskowego w Polsce (Mili-
tärgeneralgouvernement in Polen) z siedzibą  
w Lublinie oraz jego terenowych ekspozytur 
w postaci Komend Powiatowych (Kreiskom-
mando). W Gubernatorstwie i w Komendach 
Powiatowych istniały jednostki o nazwie 
Oddział Grobów Wojennych, które dodat-
kowo dzieliły się na dwie grupy: Ewidencji 
Grobów Żołnierskich (Evidenz-Gruppe)  
i Opieki nad Grobami (Fűrsorge-Gruppe). 

Na terenie samego Grabowa liczba 
poległych prawdopodobnie nie była wy-
soka. W raporcie sporządzonym na po-
lecenie Cesarsko-Królewskiej Komendy 
Powiatowej w Kozienicach, przez lokalny 
posterunek żandarmerii wynika, że pod 
koniec października 1916 r. w miejsco-
wości znajdowało się jedynie 12 grobów, 
a na terenie podległym posterunkowi 87. 
Wszyscy pochowani polegli od 24 do  
26 października 1914 r. 

Po zakończeniu wojny na terenie cmen-
tarza dalej dokonywano pochówku pole-
głych żołnierzy, odnalezionych w okolicy 
przez miejscową ludność. W okresie mię-
dzywojennym administracją cmentarzy 
wojennych na naszym terenie zajmował się 
Referat Grobownictwa Wydziału Komunika-
cyjno-Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach. Zapewne referat ten w porozu-

mieniu z władzami lokalnymi i wojewódz-
kimi zaprojektował w latach 1939–1940 
wykonanie 26 nagrobków betonowych opa-
trzonych napisem oraz naprawę 30 metrów 
muru, na łączny koszt 750 złotych. Prac tych 
jednak ze względu na wybuch II wojny świa-
towej nie przeprowadzono. 

Bardzo ciekawych informacji dostar-
czają materiały pochodzące z wymie-
nionego wyżej Referatu Grobownictwa, 
zgromadzone w Archiwum Państwowym 

w Kielcach. Dowiadujemy się z nich, że  
w pierwszym kwartale 1939 r. na cmenta-
rzu pochowano szczątki 404 żołnierzy wy-
dobytych z 33 pojedynczych grobów poło-
żonych na terenie wsi Moniochy (obecnie 
gm. Głowaczów, wówczas gm. Mariam-
pol), zaś z nieodległego Jasieńca ekshu-
mowano 697 żołnierzy z 53 pojedynczych 
grobów i jednego żołnierza znalezionego 
w lesie. Poza tym, na początku 1939 r. 
pochowano tu jeszcze 216 Niemców, 20 
Austriaków i 120 Rosjan. Szacuje się, że 
łącznie na grabowieckim cmentarzu wo-
jennym pochowano przeszło 1500 żołnie-
rzy niemieckich, austriackich i rosyjskich. 

Nie wiemy co działo się z cmentarzem 
podczas okupacji 1939–1945. Po II woj-
nie światowej cmentarz ulegał dewasta-
cji, prawdopodobnie zmniejszono rów-
nież jego obszar. 

Obecny układ w niewielkim stopniu in-
formuje o dawnym wyglądzie cmentarza. 
Brak materiałów oraz przekazów uniemożli-
wia odtworzenie dawniejszego stanu obiek-
tu. Obecnie brak jest śladów po mogiłach  
i kwaterach. O funkcji nekropolii świadczą 
jedynie metalowe krzyże ulokowane rzędo-

zabytkowy cmentarz wojenny z i wojny światowej  
w Grabowie nad pilicą

Dokończenie na str. 10

historia/zabytki
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zabytkowy cmentarz wojenny z i wojny światowej  
w Grabowie nad pilicą

Dokończenie ze str. 9

Inskrypcja umieszczona na tablicy 
wmurowanej w obelisk upamiętniający 
poległych grabowian w wojnie polsko-
bolszewickiej 1918-1920: 

wo. Zróżnicowanie krzyży informuje o tym  
czy jest to mogiła żołnierza niemieckiego 
czy rosyjskiego, na części z nich umieszczo-
no tabliczki z informacjami, część informuje  
o mogile zbiorowej. Podobnie jak w przy-
padku innych cmentarzy z I wojny – zgod-
nie z powstałą wówczas formą kultu po-
ległych żołnierzy – na tych cmentarzach 
chowano obok siebie,walczących po obu 
stronach frontu. Można mówić więc w tym 
przypadku o krótkim, ale wyjątkowym oka-
zywaniu szacunku – nie tylko poległym 
sprzymierzeńcom, ale także przeciwnikom. 
Wszak połączył ich jeden wojenny los. 

Według danych miejscowych cmentarz 
aktualnie zajmuje obszar 2400 m². Ogro-
dzony jest siatką, dawniej otoczony był 
kamiennym murkiem, który w 1956 r. roze-
brano i przeznaczono na budowę i remont 
dróg. Położony jest na płaskim, zadrzewio-
nym terenie, z niewielkim kurhanem, nad 
którym góruje obelisk z płytą upamiętniają-
cą poległych grabowian w latach wojny pol-
sko-bolszewickiej 1918-1920. Na brązowej 
płycie znajdziemy inskrypcję memoratyw-
ną oraz imiona i nazwiska 17 mieszkańców.  
Pełna treść inskrypcji przytoczona jest na 
końcu artykułu.

Na 44 odlanych z żelaza krzyżach od-
najdziemy takie same tabliczki z inskryp-
cjami w języku niemieckim zawierający-
mi stopień wojskowy poległego żołnierza, 
jego imię i nazwisko, charakter i numer 
jednostki wojskowej oraz datę zgonu.  
Z zachowanych tabliczek udało się odczy-
tać 44 nazwiska pochowanych żołnierzy. 
Pełna lista zamieszczona jest na końcu ar-
tykułu.  Kilka tabliczek informuje o bez-
imiennych żołnierzach z obu armii – nie-
mieckiej i rosyjskiej. Kilka zachowanych 
krzyży prawosławnych i pozbawionych 
tabliczek informowało o zbiorowych mo-
giłach żołnierzy rosyjskich. Wysokość 
krzyży jest podobna i wynosi 140 cm. Na 
terenie cmentarza znajduje się również 
dawna, podniszczona żelazna brama, na 
której umieszczono napis „AD 1914” in-
formujący o dacie założenie nekropolii. 
Na ogrodzeniu – od strony drogi nr 730 
– zawieszona jest tabliczka informacyjna: 
„CMENTARZ WOJENNY 1914/1915”. 
Właścicielem obiektu jest Urząd Gminy 
w Grabowie nad Pilicą. 

Cmentarz – ze względu na charakter 
obiektu, jego unikalne walory i wartość 
kulturową – jest zabytkiem wpisanym do 
Wojewódzkiego Rejestru Zabytków w dn. 
3.04.1989 r. nr rej: 401/A.

„Padli na polu chwały odpierając  
z granic państwa polskiego pod wodzą 
Józefa Piłsudskiego nawałę najeźdźców  
w latach 1918/20 

Fronczyk Józef 
Gwardys Feliks

Iwańczyk Antoni
Jaworski Szczepan
Kaczmarek Józef

Kurpik Feliks
Maroszek Stanisław

Nerlo Bronisław
Parys Franciszek

Petryka Jan
Piotrowski Józef
Rokicki Michał

Suwała Jan
Wieczorek Franciszek

Wrond Władysław
Ziółek Stanisław

Żupiński Jan”
krzysztoF zAjąC

historia/zabytki
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85 LAT KOLARSTWA W LEGII
16 grudnia 2013 r. w sali konferencyj-

nej COS TORWAR w Warszawie Zarząd  
Klubu Kolarskiego Legia 1928 na czele 
z prezesem Marcinem Wasiołkiem zor-
ganizował spotkanie jubileuszowe. Sek-
cja kolarska Legii powstała w styczniu  
1928 roku w wyniku rozłamu w Warszaw-
skim Towarzystwie Cyklistów, a jednym  
z inicjatorów powstania nowej sekcji 
był Józef Lange, pierwszy medalista 
olimpijski w drużynie torowej z Paryża  
1924 r. Razem z Tomaszem Stankiewi-
czem, Janem Łazarskim i Franciszkiem 
Szymczykiem zdobył srebrny medal 
na 4000 m na dochodzenie. Już w maju  
1928 roku drużyna Legii wystartowała  
w pierwszym wyścigu i była to rywali-
zacja drużyn na 100 km, a Józef Lange 
ponownie startował w barwach Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterda-
mie zajmując 6-7 miejsce w wyścigu na  
1000 m. Natomiast inny legionista Eu-
geniusz Michalak startował w wyścigu 
szosowym na 168 km zajmując 49 miej-
sce. Przedwojenni kolarze Legii, którzy 
odnosili sukcesy i reprezentowali Polskę 
oprócz już wymienionych to Artur Pusz, 
Aleksander Kendzia, Wiktor Olecki (star-
tował w Mistrzostwach Świata w Rzymie 
w 1932 r.). Po II wojnie światowej sek-
cję reaktywowano w 1951 r. Lata pięć-
dziesiąte to złote lata kolarzy z CWKS 
(nazwa Legia była zakazana). Stanisław 
Królak jako pierwszy Polak wygrywa 
Wyścig Pokoju w 1956 r., a Marian Wię-
ckowski trzy razy Tour de Pologne. Obec-
ny na spotkaniu 80-letni pan Marian try-
skał zdrowiem i humorem podobnie jak 
inni wielcy kolarze: Wiesław Podobas, 
Andrzej Ruciński i Henryk Cieślak. Lata 
sześćdziesiąte to sukcesy zawodników 
odbywających służbę wojskową i startu-
jących w barwach Legii: Mariana Kegla, 
Mariana Formy, Radomianina Kazimierza 
Jasińskiego, Zenona Czechowskiego, czy 
torowca Janusza Kierzkowskiego – brązo-
wego medalisty olimpijskiego na 1000 m  

z 1968 r. z Meksyku. 
Podobne były lata sie-
demdziesiąte, sukcesy 
na igrzyskach olimpij-
skich, mistrzostwach 
świata, w Wyścigu Po-
koju, Tour de Pologne 
odnosił trener Andrzej 
Trochanowski i legio-
niści:Stanisław Szoz-
da, Janusz Kowalski, 
Czesław Lang, Zbi-
gniew Szczepkowski. 
Kolejni kolarze, którzy 
rozsławiali swój klub 
w latach 80. i 90. to: 
Lechosław Michalak, 
Zdzisław Wrona, Sławomir Krawczyk, 
Zbigniew Ludwiniak, Dariusz Baranow-
ski oraz Grzegorz Wajs – również obecny 
na spotkaniu jubileuszowym.

W 2004 roku dzięki Marcinowi Wa-
siołkowi oraz Markowi Łuczyńskiemu 
kolarstwo trafiło do powiatu kozieni-
ckiego. W Kozienicach miał metę 2 etap  
47. Wyścigu Dookoła Mazowsza zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie Wspie-
rania i Rozwoju Sportu Mazovia Team, 
którego Członkiem Zarządu i Dyrektorem 
Biura jest Marcin Wasiołek. Wyścig wygrał 
legionista Jarosław Wełniak. Już dziesięć 
razy WDM gościł na szosach powiatu ko-
zienickiego. Miłośnicy tego sportu mogli 
przez ten czas zobaczyć wszystkich naj-
lepszych polskich kolarzy: Dariusza Bara-
nowskiego, Marka Rutkiewicza, Marcina 
Sapę, Marcina Gębkę, Adama Wadeckiego, 
Rafała Ratajczyka, a także reprezentantów 
Niemiec, Ukrainy, Czech, Białorusi, Łotwy, 
Holandii, Iranu, Mołdawii, Rumuni, Rosji, 
Japonii, Estonii, Finlandii, czy największą 
gwiazdę – Petera Sagana – reprezentanta 
Słowacji, który wygrał etap Zwoleń-Ko-
zienice w 2009 roku, a obecnie jest jednym  
z najlepszych kolarzy świata. 

Oprócz kolarstwa szosowego  
w 2007 roku rozegrano w Kozienicach  
20. Wojskowe Mistrzostwa Świata  

w Kolarstwie Prze-
łajowym, które 
okazały się sukce-
sem zarówno or-
ganizacyjnym, jak 
i sportowym, bo 
podopieczni Adama 
Głazowskiego zdo-
byli srebrny medal 
drużynowo, a Ma-
rek Cichosz wywal-
czył brązowy medal 
indywidualnie. Od 
2009 r. możemy rów-

nież brać udział w maratonach MTB. Pierw-
szy z nich zorganizowany został 16 sierpnia 
2009 r., a jego start i meta zlokalizowane 
były na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
nad jeziorem. Maraton ten zapoczątkował 
popularność kolarstwa górskiego w Kozie-
nicach, co zaowocowało tym, że w 2013 r.  
w ramach Legia MTB Maraton na pięknych 
trasach wokół Garbatki-Letnisko rozegrano 
Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w ko-
larstwie górskim. Dyrektorem zawodów 
i wyścigów był Marcin Wasiołek. W roz-
mowie z TV „Nasz Powiat” zapewnił, że 
w 2014 roku na szosach powiatu kozieni-
ckiego gościć będziemy czołowych kolarzy 
szosowych polskich i zagranicznych w Wy-
ścigu Dookoła Mazowsza, jak również na 
trasach wokół Kozienic będziemy mogli się 
zmierzyć z kolarzami górskimi w ramach 
Legia MTB Maraton.

85-lecie KK Legia 1928 było okazją 
do podziękowania współpracownikom, 
przyjaciołom, osobom wspierającym  
i sympatykom kolarstwa. Wśród nich byli 
przedstawiciele Powiatu Kozienickiego 
Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki oraz 
Marcin Zmitrowicz – Dyrektor KCRiS, 
którzy zostali uhonorowani medalami 
i dyplomami. W spotkaniu okolicznoś-
ciowym uczestniczyła również Lucyna 
Domańska-Stankiewicz – Naczelnik Wy-
działu Promocji i Kultury Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach. Wyróżniono 
również znanego restauratora Mieczy-
sława Jachacego zawodnika w latach 50.  
i 60., a później prezesa sekcji kolarskiej, 
Wojciecha Walkiewicza – byłego prezesa 
PZKol, Zenona Dagiela – członka PKOl, 
Piotra Papisa – Wójta Gminy Klwów, 
Tomasza Jarońskiego oraz Włodzimierza 
Reznera – sprawozdawców sportowych.

wojCieCh stAnkiewiCz
przyjaciel klubu kolarskiego

legia 1928

Informacje
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ŚLAD CZłOWIEKA
EPOKA ŻELAZA W PUSZCZY KOZIENICKIEJ
Są odkrycia, które zapierają dech w pier-

siach tak jak odnalezienie grobów faraonów, 
badania starożytnych miast np. Palmyra czy 
Ptolemais. Są również takie, o których mówi 
się z lekceważeniem – „to tylko skorupy”, 
a doceniane są tylko w gronie specjalistów. 
Tylko często zapominamy, że dzięki takim 
właśnie znaleziskom możemy odtworzyć 
nasza przeszłość.

I właśnie o takich odkryciach opowiada 
nowa wystawa otwarta w Muzeum Regio-
nalnym w Kozienicach pt. „Ślad człowieka. 
Epoka żelaza w Puszczy Kozienickiej”.

Epoka żelaza to w pradziejach okres 
następujący po epoce brązu, w któ-
rej żelazo stało się głównym surowcem  
w wytwarzaniu narzędzi. Żelazo jest ma-
teriałem znacznie bardziej dostępnym niż 
brąz. Najpopularniejszą odmianą żelaza 
w starożytności były tzw. rudy darniowe 
oraz błotne występujące przy powierzchni, 
więc bardzo łatwe w eksploatacji. W najw-
cześniejszym okresie wytopu dokonywano  
w ogniskach otwartych, a dopiero z biegiem 
czasu stosowano do wytopu dymarki. 

Dlatego wycieczkę po Puszczy Kozie-
nickiej epoki żelaza zaczynamy na kozie-
nickiej wystawie właśnie od makiety dy-
marki. Wystawa podzielona jest na dwie 
części, tak aby pokazać dwie największe 
kultury archeologiczne z epoki żelaza, 
których pozostałości zostały odnalezione 
podczas badań wykopaliskowych prowa-
dzonych na terenie Puszczy Kozienickiej. 

Pierwsza z nich, starsza, to Kultura Gro-
bów Kloszowych. Nazwę swą zawdzięcza 
charakterystycznemu dla niej pochówkowi, 
którym jest grób popielnicowy z przepalo-

nymi szczątkami zmarłego nakryty odwró-
conym naczyniem o charakterystycznej 
chropowaconej powierzchni, czyli kloszem. 
Występowała na przełomie okresu halszta-
ckiego i okresu lateńskiego (~500-400 lat 
p.n.e.). Została wydzielona jako wschodni 
odłam kultury pomorskiej. Jej obecność 
odnotowuje się głównie na Mazowszu  
i w Małopolsce. Kultura ta znana jest głów-
nie z cmentarzysk, dlatego też niewiele 
wiemy o życiu codziennym „kloszowców”. 
Dodatkowo skromne wyposażenie grobów 
utrudnia datowanie i uniemożliwia prześle-
dzenie zmian osadniczych i kulturowych.

Więcej wiemy o zwyczajach pogrzebo-
wych, dzięki odnajdowanym cmentarzy-
skom. Były one płaskie, umiejscowione są 
poza osadami. Najbardziej popularny typ 
pochówku to popielnica przykryta misą  
i osłonięta odwróconym do góry dnem 
kloszem. Zdarzają się również groby po-
pielnicowe bez klosza, lecz reszta szczegó-
łów konstrukcyjnych grobu jest taka sama. 
Wokół klosza lub popielnicy znajduje się 
fragmenty potłuczonych naczyń.

Bardzo rzadko spotyka się w grobach 
zabytki nieceramiczne, a znajdowane przed-
mioty są zazwyczaj przepalone ze szczątka-
mi zmarłego. Są to nieliczne narzędzia (noże 
z kolcem do rękojeści, szczypce z brązu  
i żelaza, gliniane przęśliki, kościane oprawki, 
osełki kamienne) i ozdoby (najpospolitsze są 
szpile z łabędzią szyjką wykonywane z brązu 
lub żelaza, brązowe druciki, spiralki, pacior-
ki, rzadziej guziczki lub wisiorki). 

Stanowiska związane z tą kulturą od-
nalezione zostały w Ryczywole (pocho-
dzą stąd trzy groby, umiejscowione blisko 

siebie – być może grób rodzinny), Nowej 
Wsi, Mniszewie, Rozniszewie, Wilczko-
wicach Górnych, Opatkowicach i Psa-
rach. Są to często pojedyncze znaleziska 
grobów, stanowiących tylko fragment 
większego założenia.

Kolejna część wystawy poświęcona 
jest Kulturze Przeworskiej, drugiej jed-
nostce kulturowej, rozwijającej się od 
okresu lateńskiego (II w. p.n.e.) po wczes-
ny okres wędrówek ludów (ok. połowy V 
w. n.e.). Swoim zasięgiem objęła więk-
szość ziem Polski, z wyjątkiem części 
północnej. Nazwę przyjęła od cmentarzy-
ska Gać koło Przeworska.

Wytworzyła się na bazie kultury pomor-
skiej i grobów podkloszowych w wyniku 
oddziaływań ośrodków celtyckich (pro-
ces latenizacji). Znana głównie z cmenta-
rzysk, na których zdecydowanie panował 
ciałopalny obrządek pogrzebowy. Wśród 
grobów występowały groby popielnicowe  
i o wiele od nich liczniejsze groby jamowe, 
gdzie spalone szczątki zmarłego bez żadnej 
osłony zsypywano wraz z resztkami stosu 
do jamy grobowej. Zmarli oprócz ceramiki 
wyposażani byli w przedmioty metalowe. 
Większe zabytki, głównie broń, pod wpły-
wem prawdopodobnie obrządku celtyckie-
go niszczono (gięto lub łamano). Należy 
podkreślić, iż zwyczaj „podarków grobo-
wych”, pozwala poznać bliżej kulturę ma-
terialną. W grobach mężczyzn odkrywano 
żelazne sprzączki do pasów oraz profilowa-
ne okucia do nich, a przede wszystkim broń, 
miecze, ostrza włóczni, okucia tracz. Znaj-
dujemy również młotki, obcęgi, pilniki, pił-
ki do obróbki drewna, ciosły, siekierociosły, 
strugi, wiertła, służące do obróbki skór sier-
powate noże i żelazne lub kościane skrzyd-
ła. Spotykamy też igły oraz nożyce. W gro-
bach kobiecych spotykamy liczne przybory 
kobiece, a wśród nich fragmenty szkatułek, 
grzebyki, ozdoby brązowe, żelazne, złote. 
Wśród nich przeważają fibule, bransolety, 
szklane czy bursztynowe paciorki. 

Trudno jednoznacznie scharaktery-
zować sposób osadzania się ludności tej 
kultury. Badania archeologiczne wskazu-
ją, że mieszkali oni w osadach otwartych, 
składających się z naziemnych domów 
słupowych oraz półziemianek. Z pewnoś-
cią podstawową gałęzią było rolnictwo. 
Prace w polu ułatwiały żelazne narzędzia 
takie jak sierpy i półkoski. W kulturze 
przeworskiej na wielką skalę rozwinęła 
się produkcja żelaza, o czym świadczą 
liczne przedmioty żelazne i narzędzia ko-

Dokończenie na str. 13

Wydarzenia
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walskie wydobyte z grobów. Największy 
ośrodek hutniczy znajdował się w Górach 
Świętokrzyskich.

Upadek tej kultury był nagły i niespo-
dziewany. Odbył się w atmosferze szybkie-
go rozwoju gospodarczego i kulturowego. 
Prawdopodobnie wpłynęło na to pojawie-
nie się Hunów. Ich najazdy oraz przesu-
nięcia ludów mogło stać się bezpośrednią 
przyczyną zaniku tej ciekawej kultury.

Na obszarze Puszczy Kozienickiej od-
nalezionych zostało kilka stanowisk kul-
tury przeworskiej. Na wystawie pokazane 
są materiały z czterech. Pierwsze z nich to 
Chinów. Jest to stanowisko składające się 
z cmentarzyska i osady kultury przewor-
skiej leżące na północ od wsi. Na cmen-
tarzysku odkryto 6 grobów ciałopalnych. 
W popielnicy zawierającej szczątki męż-
czyzny w wieku ok. 50 lat znajdowały się 
liczne dary grobowe. Użytkowane było  
w II w. n.e. Na terenie osady zbadano 
dużą półziemiankę o konstrukcji słupowej  
i ścianach wylepionych gliną. Wewnątrz 
znajdował się piec chlebowy oraz skład 
ciężarków tkackich. Ważnym miejscem 
jest cmentarzysko kultury przeworskiej 
położone na niewielkim wzgórzu zwa-
nym „Wójtową Górą”. Użytkowane było 
w II – III w. n.e. W chwili odkrycia prawie 
całkowicie zniszczone. Udało się ocalić  
2 popielnice i kilka zabytków należących 
do wyposażenia grobów wojowników. 
Ciekawym znaleziskiem była również 
kość do gry. Ostatniego odkrycia do-
konano w Nowej Żelaznej. Jest to sta-
nowisko składające się z cmentarzyska 
i osady kultury przeworskiej położone 
w obrębie doliny Wisły. Nowożelazna 
nekropolia okazała się być cmentarzy-
skiem długotrwałym (II w. p.n.e. – III 
w. n. e.), na którym odkryto unikatowy 
na naszych terenach zespół pochówków 
ograniczony czworobocznym rowem, 
tworzącym prawdopodobnie pochówek 
rodzinny (spotykany na cmentarzyskach 
celtyckich). Stanowi on część większego 
założenia grobowego (ogółem znaleziono 
22 obiekty kultury przeworskiej – groby 
jamowe, popielnicowe, obiekt rodzinny).

Materiały prezentowane na wystawie 
pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum 
im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozie-
nicach i Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go w Radomiu

AleksAnDrA jArosz – pAnek
DorotA pogoDzińskA

Autor raz jeszcze udowadnia, że do-
skonale opanował sztukę korzystania 
z różnego rodzaju źródeł. Z niejedno-
rodnej materii powstała bowiem spójna 

i atrakcyjna narracja. Rzecz dotyczy 
postaci, która już za swego życia obro-
sła w legendę. Książę Józef należy do 
panteonu bohaterów narodowych. Ale 
zarazem był kimś, którego liczne pod-
boje miłosne, zamiłowanie do swawoli 
i hulanek, życia na tak zwanej  wysokiej 
stopie obrosło w liczne anegdoty. War-
szawska ulica była jednak skłonna wie-
le wybaczyć bohaterowi spod Zieleniec 
i Raszyna. Niezmiennie zaś książę bu-
dził fascynację w kręgach niewieścich. 
Jego czarowi ulegały panie z najwyż-
szych sfer, aktorki, baletnice i zwykłe 
mieszczki. 

Choć tytuł książki podyktowały 
zapewne względy marketingowe, to 
jednak trudno zarzucić Łysiakowi, że 
kieruje się w doborze przekazów pa-
miętnikarskich czy też często dziś już 
zapomnianej spuścizny literackiej je-
dynie pogonią za sensacją. Jeśli jest 
to opowieść o tajemnicach alkowy, to 
przede wszystkim dlatego, że autor sta-
ra się przybliżyć czytelnikom sylwetki 
kobiet, które w różnych okresach życia 
książę Pepi darzył uczuciem czy też  
z braku jednoznacznych źródeł można 
jedynie domniemywać, że były jego  
kochankami.

Łysiak z nazwiska wymienia kilka-
naście takich pań. Kilka z nich na pew-
no wpłynęło na koleje jego życia w 
sposób znaczący. Najdłużej, bo przez  

20 lat był książę związany z Francuzką 
– markizą Henriettą de Vauban, która 
odgrywała u jego boku rolę oficjalnej 
metresy, co oczywiście nie przeszka-
dzało mu nawiązywać kolejnych ro-
mansów. Dla współczesnych istota tego 
związku stanowiła zagadkę. Jak cha-
rakteryzuje Łysiak tę starszą od księ-
cia o 10 lat panią, była „niezbyt ładna, 
niezbyt mądra, niezbyt sympatyczna, 
piekielnie wyniosła, piekielnie spryt-
na, piekielnie apodyktyczna, piekielnie 
kapryśna i piekielnie rozrzutna”. Gdy 
uroda jej całkiem już przywiędła, nadal 
pozostawała niezastąpiona jako zarząd-
czyni majątku księcia i gospodyni naj-
pierw pałacu pod Blachą, a później pa-
łacu w Jabłonnie. Najprawdopodobniej 
to śpiewaczka Małgorzata Magdalena 
Sitańska urodziła w 1791 r., pierwsze-
go syna księcia, zapisanego w księdze 
parafialnej jako s. Józefa Chmielni-
ckiego. Zofia Czosnowska – córka 
starosty sokolnickiego Dominika Po-
tockiego – obdarzyła Poniatowskiego  
w 1809 r. drugim synem – który począt-
kowo nosił nazwisko Ponitycki. Obaj 
synowie zostali oficerami. Chmielnicki 
służył w armii austriackiej – a Ponitycki  
w armii francuskiej, choć walczył tak-
że w powstaniu listopadowym, był 
m.in. adiutantem gen. Skrzyneckiego. 
Dodajmy, że o obu synach książę Józef 
nie zapomniał w testamencie – upo-
sażył ich w znaczące sumy, podobnie 
zresztą jak markizę de Vauban i panią 
Czosnowską. 

Książka została niezwykle bogato 
wyposażona w materiał ikonograficzny, 
w znacznej mierze pochodzący z pry-
watnych zbiorów autora. Dowodzi on 
m.in. jak szeroko legenda księcia – „ry-
cerza bez zmazy i skazy” – była eksplo-
atowana przez sztukę i swoisty prze-
mysł bibelotów nie tylko w Polsce, ale  
i w całej Europie. W Polsce legenda ta 
była żywa aż po okres II Rzeczpospo-
litej. Dopiero w PRL-u stał się ks. Pepi 
dość kłopotliwą personą. 

Nowa książka Waldemara Łysiaka  
„Życie erotyczne księcia Józefa” to pa-
sjonująca historia burzliwych romansów 
bohatera narodowego, rzucona na tło oby-
czajowości seksualnej Rokoka i Empire’u. 
Jest to pierwsza w dziejach rozprawa  
o łóżkowych triumfach człowieka, któ-
ry był bożyszczem europejskich kobiet  
i który stał się symbolem polskiej ułań-
skiej fantazji.

AgnieszkA gAjDA

WALDEMAR łYSIAK  
„ ŻYCIE EROTYCZNE KSIęCIA JÓZEFA”ŚLAD CZłOWIEKA

EPOKA ŻELAZA  
W PUSZCZY  

KOZIENICKIEJ
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ABC KONSUMENTA 
ZAKUPY W INTERNECIE. łATWE, SZYBKIE, PRZYJEMNE  

I BEZPIECZNE?

Takie mogą być, ale nie muszą. Mogą 
być gdy będziemy przestrzegać pew-
nych zasad. Zakupy w Internecie należą 
do umów zawieranych na odległość tj. 
bez jednoczesnej obecności obu stron 
i przy wykorzystaniu środków porozu-
miewania się na odległość między kon-
sumentem a przedsiębiorcą, który zor-
ganizował swoją działalność tak, aby 
prowadzić sprzedaż na odległość.

W Polsce reguluje to ustawa z dnia 
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny. Przepisy tej 
Ustawy nie mają zastosowania, jeżeli 
stronami umowy są tylko i wyłącznie 
przedsiębiorcy lub tylko i wyłącznie 
konsumenci

O czym musimy pamiętać zanim za-
czniemy zakupy w Internecie. Przede 
wszystkim o tym, że przepisy chronią-
ce na konsumentów mają zastosowanie 
wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, 
a i to różnią się w poszczególnych kra-
jach terminem na odstąpienie od umo-
wy, który wynosi od 7 dni roboczych 
do 14 dni kalendarzowych. W Polsce 
termin ten wynosi 10 dni i liczony jest 
od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa 
dotyczy świadczenia usługi – od dnia 
jej zawarcia (np. z operatorami o świad-
czenie usług telekomunikacyjnych lub 
telewizyjnych), ale nie możemy od-
stąpić od umowy o świadczenie usłu-
gi gdy świadczenie tej usługi rozpo-
częto, za zgodą naszą (konsumenta), 
przed upływem 10-dniowego terminu 
do odstąpienia.

Ponadto nie możemy odstąpić w na-
stępujących przypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za 

zgodą konsumenta, przed upływem 
10-dniowego terminu do odstąpienia;

2) umów dotyczących zakupu nagrań au-
dialnych i wizualnych oraz zapisanych 
na informatycznych nośnikach danych, 
jeżeli konsument usunął z nabytych ar-
tykułów oryginalne opakowanie;

3) umów związanych ze świadczeniami, 
za które cena lub wynagrodzenie za-
leży wyłącznie od ruchu cen na rynku 
finansowym;

4) świadczeń o właściwościach określo-
nych przez konsumenta w złożonym 
przez niego zamówieniu lub ściśle 
związanych z jego osobą;

5) świadczeń, które z uwagi na ich cha-
rakter nie mogą zostać zwrócone lub 
których przedmiot ulega szybkiemu 
zepsuciu;

6) dostarczania prasy;
7) usług w zakresie gier hazardowych.

Warto także pamiętać, że zgodnie  
z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww ustawy przepi-
sów o umowach zawartych na odległość 
nie stosuje się do sprzedaży z licyta-
cji czyli np. na portalach aukcyjnych  
z wyjątkiem opcji „kup teraz” w umo-
wach z przedsiębiorcami. 

Także zgodnie z treścią art. 16 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 
o ochronie niektórych praw konsumen-
tów prawa konsumenta do odstąpienia 
od umowy na odległość, wynikające-
go z przepisu art. 7 ww. ustawy, nie 
stosuje się do świadczenia, w ściśle 
określonym okresie, usług w zakresie 
zakwaterowania, transportu, rozry-
wek oraz gastronomii. Oznacza to, że 
konsumentom nie przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy na odległość, na 
podstawie której nabyto bilety do kina, 
na inne wydarzenia rozrywkowe, a tak-
że bilety na przejazd czy przelot. 

O czym konsument powinien zostać 
poinformowany przed dokonaniem za-
kupu przez Internet?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie nie-
których praw konsumentów oraz o od-
powiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny konsu-
ment powinien zostać poinformowany 
w sposób zrozumiały i łatwy do od-
czytania, przy użyciu środka porozu-
miewania się na odległość, najpóźniej  
w chwili złożenia mu propozycji zawarcia  
umowy, o:
1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie 

zamieszkania (siedziby) przedsiębior-
cy oraz organie, który zarejestrował 
działalność gospodarczą przedsiębior-
cy, a także numerze, pod którym przed-
siębiorca został zarejestrowany;

2) istotnych właściwościach świadczenia 
i jego przedmiotu;

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących 
wszystkie ich składniki, a w szczegól-
ności cła i podatki;

4) zasadach zapłaty ceny lub wynagro-
dzenia;

5) kosztach oraz terminie i sposobie do-
stawy;

6) prawie odstąpienia od umowy w termi-
nie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków;

7) kosztach wynikających z korzystania 
ze środków porozumiewania się na 
odległość, jeżeli są one skalkulowane 
inaczej niż wedle normalnej taryfy;

8) terminie, w jakim oferta lub informacja 
o cenie albo wynagrodzeniu stają się 
wiążące;

9) minimalnym okresie, na jaki ma być 
zawarta umowa o świadczenia ciągłe 
lub okresowe;

10) miejscu i sposobie składania reklama-
cji;

11) prawie wypowiedzenia umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZA-
WARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

Odstąpienia od umowy dokonuje-
my wyłącznie na piśmie wysyłając 
stosowne oświadczenie na piśmie li-
stem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru (dla celów dowodowych).  
W oświadczeniu nie podajemy przyczyn 
odstąpienia od umowy, ponieważ nie 
mamy takiego obowiązku. Jeżeli towar 
jest wadliwy to nie możemy odstąpić 
od umowy na podstawie przepisów tej 
ustawy tylko możemy towar reklamo-
wać żądając jego naprawy lub wymiany 
(wybór należy do konsumenta).

Odbiór osobisty towaru zakupionego 
w sklepie internetowym nie powoduje 
z reguły utraty prawa do odstąpienia od 
umowy w ciągu 10 dni.

Po odstąpieniu od umowy konieczny 
jest zwrot wszystkiego, co otrzymano 
na jej podstawie, w stanie niezmienio-
nym, chyba że zmiana była konieczna 
w granicach zwykłego zarządu. Zwrot 
powinien nastąpić niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni. 
Koszt takiej przesyłki pokrywa kon-
sument. Z kolei przedsiębiorca musi 
poświadczyć na piśmie zwrot towaru. 
Przedsiębiorca ma obowiązek zwró-
cić klientowi równowartość ceny to-
waru oraz doliczone do niej wcześniej 
koszty przesyłki. 

Przy obiorze przesyłki musimy spraw-
dzić czy jest nieuszkodzona i czy jest 
zgodna z zamówieniem. Jeżeli jest ina-
czej musimy sporządzić przy kurierze 
protokół na tę okoliczność. 

Towaru nie musimy zwracać w ory-
ginalnym opakowaniu, ale konsument 
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zwracający towar jest odpowiedzialny 
za takie zapakowanie towaru, aby nie 
uległ on uszkodzeniu w transporcie.

Z zastrzeżeniem, że strony nie umó-
wiły się inaczej, umowa powinna zostać 
wykonana najpóźniej w terminie 30 dni 
po złożeniu przez konsumenta oświad-
czenia o zawarciu umowy. Jeżeli po 
zawarciu umowy okaże się, że towar 
jest niedostępny, przedsiębiorca po-
winien niezwłocznie, najpóźniej jednak 
w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, 
poinformować o tym klienta i zwrócić 

JOGA I JEJ WPłYW NA DZIECIęCE 
CIAłO I UMYSł

Dzieci mają w sobie zadziwiające, 
niekończące się zasoby energii i chcą 
być w nieustannym ruchu. Zadaniem ro-
dziców jest pomóc maluchom spożytko-
wać ten zapał. Każda dyscyplina sportu, 
która wzmacnia ciało i poprawia ogólną 
kondycję fizyczną ma dobre działanie, 
czemu więc nie joga? 

Ta oryginalna dyscyplina cieszy się 
dużym powodzeniem u najmłodszych. 
Dzieci bowiem są zainteresowane czymś 
co jest nowe, z czym nie zetknęły się  
w szkole ani na podwórku. Bardzo za-
chęcające dla dzieci jest też przystępne 
nazewnictwo. Bo przecież o wiele przy-
jemniej jest robić „powitanie słońca”, 
„pozycję lwa” czy „motyla”niż przewro-
ty, skłony czy przysiady. Joga to jeden  
z sześciu podstawowych systemów ideo-
logicznych w Indiach. Jest wiele termi-
nów tłumaczących jogę min: „łączyć”, 
”splatać”, „jednoczyć umysł i ciało”. 
Dzieci podejmują duży wysiłek i pracują 
nad swoim ciałem w atmosferze dobrej 
zabawy, która przyjemnie im się kojarzy.

Dzieci w świat jogi wprowadza się 
poprzez zabawy, bajki oraz wizualizacje 
wpływające na ich ciała, emocje oraz 
umysł. Podczas zajęć zwraca się ich uwa-
gę na kilka zasad wpływających na lepsze 
funkcjonowanie w społeczeństwie oraz 
na życie w zgodzie z samym sobą. 

Poprzez bajki oraz wizualizacje dzieci 
uczą się, jak korzystnie kontrolować emo-
cje, w jaki sposób można pozwolić im się 
uwolnić tak, aby nie zranić innych osób. 
Młodzi ludzie uczą się wytrwałości w swo-

ich staraniach, zadowolenia z siebie i do-
ceniania pracy innych. Dowiadują  się jak 
ważna jest akceptacja oraz zrozumienie, co 
wpływa znacząco na ich relacje  z rówieśni-
kami, rodzeństwem czy dorosłymi. 

Poprzez praktykę asan, czyli przybie-
ranie różnych pozycji ciała oraz prawid-
łowy oddech, wzmacnia się elastyczność 
ciała, umiejętność jego kontroli, siłę mięś-
ni, a także korektę sylwetki. Aktywność 
fizyczna oraz kontrolowany, umiejętny 
oddech daje dziecku możliwość odreago-
wania stresów oraz napięcia emocjonalne-
go skumulowanego w tym małym ciele. 
Praktyka asan dzieci różni się od praktyki 
dorosłych. Statyczna joga szybko znudzi-
łaby żywiołowe maluchy, dlatego dzieci 
wykonują asany w sposób bardzo dyna-
miczny, zgodnie z ich temperamentem. 
Dzieciaki przede wszystkim zapoznają się  
z pozycjami jogi i rozwijają świadomość 
własnego ciała. Pozycje z czasem wykony-
wane są coraz lepiej a ich ruchy nabierają 
precyzji. 

W chwilach złości czy frustracji dzieci 
będą mogły przypominać sobie ćwiczenia 
oddechowe umożliwiające im wyciszenie. 
Czasem wystarczy na chwilę np. „zamknąć 
oczy, użyć wyobraźni wsiąść na magiczny 
dywan i unieść się wysoko, wysoko  w nie-
bie, lecieć wśród białych chmur i kąpać się 
w promieniach słońca. Razem z ptakami 
spoglądać w dół na piękną mozaikę jezior, 
pól, lasów i łąk...” Widok ten napełnia ciało 
radością, sprawia, że jest odprężone.

Praktyka jogi, oprócz umiejętności re-
laksacji oraz kontroli ciała, wpływa na sa-

modyscyplinę oraz 
kształtuje umiejęt-
ności społeczne. Ponadto, poprzez po-
konywanie trudności, wsłuchiwanie się  
w samego siebie, rośnie wiara we własne 
możliwości. Oprócz wzmacniania i roz-
ciągania całego ciała, joga ma bardzo do-
bry wpływ na rozwój koncentracji uwagi 
oraz motywacji, które często są u dzieci 
problemem. Regularne ćwiczenia poma-
gają pozbyć się stresu i napięć, a dzieci 
uczą się nie tylko wysiłku fizycznego, 
ale także sztuki efektywnego relaksu.

Wyżej wymienione czynniki mają 
znaczenie w codziennym funkcjo-
nowaniu dziecka w domu, w szkole,  
w kontaktach z rówieśnikami czy doro-
słymi. Dzieciom łatwiej będzie zrozu-
mieć co się z nimi dzieje, odkryją swoją 
osobowość. Joga bowiem, to nie tylko 
ćwiczenia fizyczne, ale aktywność an-
gażująca wszystkie sfery osobowości 
dziecka. Gdy pracujemy z ciałem docie-
ramy również do psychiki, wpływamy 
na emocje. Oznacza to, że zmiana na 
poziomie ciała związana jest również ze 
zmianą uczuć i emocji.

Należy pamiętać, że joga dla dzie-
ci powinna być przede wszystkim cie-
kawa i przyjemna. Dziecko regularnie 
ćwicząc jogę zachowa naturalną dla sie-
bie elastyczność ciała, wzmocni swoje 
mięśnie, będzie kształtowało  koncen-
trację uwagi i dobrze wykorzystywało 
zasoby swojej energii.

igA jelińskA
pedagog

całą otrzymaną od niego sumę pienięż-
ną. Czyli w niesprzyjających okolicz-
nościach możemy czekać na towar  
60 dni. W sytuacji, gdy sprzedawca nie 
może wykonać zobowiązania, istnieje 
możliwość spełnienia świadczenia za-
stępczego — o ile taka klauzula została 
zawarta w umowie (w praktyce oznacza 
to, że konsument musiał wyrazić na ta-
kie świadczenie zgodę). Jej wykonanie 
oznacza dostarczenie innego towaru 
przy założeniu, że będzie on takiej samej 
jakości, przeznaczenia oraz wartości. 

ABC KONSUMENTA 
ZAKUPY W INTERNECIE. łATWE, SZYBKIE, PRZYJEMNE  

I BEZPIECZNE?
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W tym jednak przypadku kupujący 
może go nie przyjąć i odesłać na koszt 
przedsiębiorcy. Jest to bardzo istotne 
gdy kupujemy przez Internet prezent  
i istotne jest aby dotarł na czas.

Opracował na podstawie Ustawy  
i materiałów UOKiK

stAnisłAw gąsior 
powiatowy rzecznik konsumentów 

w kozienicach;  
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 1�

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 1 styczeń 2014

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz 
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach

Styczeń 2014 roku – w 20 polskich miastach startuje kampania medialna pod hasłem 
„Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, której celem jest promocja szczepień ochronnych 
oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaź-
nym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspekto-
rat Sanitarny.

W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia  
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. 
poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłat-
nych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązko-
we są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka 
aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu 
medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku 
rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za granicę). Nie 
zaszczepienie zdrowego dziecka naraża je na zachorowania na groźne choroby oraz niesie za 
sobą możliwość wystąpienia skutków ubocznych ciężkich chorób zakaźnych.

W ramach miesięcznej kampanii odbędzie się emisja spotów edukacyjnych na nośnikach 
LCD w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, Świdnicy, Kielcach, Legnicy, Łomży, 
Nowym Sączy, Opolu, Poznaniu, Pile, Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Białej Podla-
skiej, Chełmie, Jeleniej Górze, Białymstoku, Skierniewicach, Kędzierzynie Koźlu, Koninie 
oraz Gdyni.

Więcej informacji na temat szczepień, znajdą Państwo na stronie: 
www.szczepienia.gis.gov.pl
www.szczepienia.pzh.gov.pl

Spot informacyjno-edukacyjny
http://albumy.net/pub/szczepienia/wirusy_1_2.html
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