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NOWOŚĆ DLA RODZICÓW ROZ-
LICZAJĄCYCH SIĘ WG SKALI 
PODATKOWEJ!!!

W zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-
36 za 2007 r Podatnicy po raz pierwszy 
mogą skorzystać z odliczenia od podatku 
w ramach ulgi z tytułu wychowywania 
dzieci, w wysokości 1.145,08 zł przypa-
dającej na każde wychowywane dziecko 
(urodzone przed 01.01.2008r.), które:
– jest małoletnie;
– bez względu na wiek, jeśli zgodnie  
z odrębnymi przepisami otrzymywało 
zasiłek pielęgnacyjny;
– do ukończenia 25 lat uczące się w szko-
łach, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty lub w przepisach 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, o ile 
dziecko to nie uzyskało w 2007 r. docho-
dów, z wyjątkiem dochodów wolnych od 
podatku dochodowego, renty rodzinnej 
oraz dochodów w wysokości niepowo-
dującej obowiązku zapłaty podatku.

Ulga na dzieci dotyczy łącznie oboj-
ga małżonków. Oznacza to, że kwotę ulgi 
odlicza się od podatku jednego z rodziców 
lub od obojga w zeznaniu małżeńskim. 

Wyjątek od tej zasady dotyczy rodzi-
ców, w stosunku do których orzeczone 
zostały rozwód lub separacja. W takim 
przypadku odliczenie przysługuje tylko 

temu z rodziców, u którego dzieci faktycz-
nie zamieszkiwały. Jeżeli przez część roku 
podatkowego dzieci faktycznie zamiesz-
kują u każdego z rodziców rozwiedzio-
nych lub będących w separacji, odliczenie 
przysługuje każdemu z nich w wysokości 
proporcjonalnej, a kwota odliczenia stano-
wi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci  
u rodzica i 1/12 kwoty podlegającej odli-
czeniu w danym roku podatkowym.

Osoby, które będą dokonywać samo-
dzielnie rozliczenia podatkowego za 2007 
rok, powinny wykazać ulgę rodzinną  
w załączniku PIT/O, a następnie prze-
pisać ją do zeznania PIT-37 lub PIT-36. 
Natomiast ci podatnicy, których rozliczy 
pracodawca, powinni w terminie do 10 
stycznia 2008 r. złożyć temu pracodaw-
cy oświadczenie zawierające informację  
o chęci skorzystania z ulgi rodzinnej oraz 
o liczbie wychowywanych w 2007 r. dzie-
ci. Osoby, które nie zdążyły złożyć pra-
codawcy przedmiotowego oświadczenia, 
pomimo rozliczenia rocznego dokonanego 
przez zakład pracy (PIT-40 lub PIT-40A), 
mogą w terminie do 30 kwietnia 2008 r. 
same złożyć w urzędzie skarbowym ze-
znanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36,  
w którym skorzystają z ulgi rodzinnej.
Uwaga: z powyższej ulgi nie mogą sko-
rzystać osoby, które w roku 2007 uzy-
skały wyłącznie dochody z działalności 

gospodarczej opo-
datkowane podat-
kiem liniowym, 
zryczałtowanym 
podatkiem docho-
dowym od osób 
fizycznych.  

N a c z e l n i k 
Urzędu Skarbo-
wego w Kozieni-
cach, przypomina 
o nadchodzących  
terminach:
I. Opodatkowanie 
na zasadach ogól-
nych.

Siedziba Urzędu Skarbowego w Kozienicach Dokończenie na str. 7 

FISKUS - TERMINY, LIMITY I STAWKI 
OD 1 STYCZNIA 2008 R.

STUDNIÓWKA W I LO 
W KOZIENICACH

„Poloneza czas zacząć” – tymi słowami 
rozpoczęła się, pierwsza w tym roku w po-
wiecie kozienickim studniówka. Na balu, któ-
ry podobnie jak w ubiegłych latach odbył się 
w Elektrowni bawili się przyszli absolwenci  
I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozieni-
cach, a także ich nauczyciele, rodzice i zapro-
szeni goście. 12 stycznia uczniowie ośmiu 
trzecich klas „ogólniaka” zaczęli odliczać ma-
giczne sto dni, które dzieli ich od matury. 

Zebranych w elektrownianej sali przywi-
tali przedstawiciele rady rodziców, a tuż po 
tym, maturzyści wspólnie z dyrekcją i swoi-
mi wychowawcami zatańczyli tradycyjnego 
poloneza, do którego choreografię przygoto-
wała Elżbieta Zmitrowicz. W podziękowaniu 
za naukę i trzyletnią opiekę uczniowie wrę-
czyli swoim nauczycielom kwiaty, a następ-
nie wszyscy uczestnicy balu wznieśli toast 
lampką szampana. Podczas uroczystości głos 
zabrali dyrektor Ewa Malec, a także goście, 
wśród których znaleźli się poseł na Sejm RP 
Czesław Czechyra, starosta powiatu kozieni-
ckiego Janusz Stąpór, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda  
i przewodnicząca Rady Rodziców Małgorza-
ta Król. W krótkich przemówieniach wszyscy 
życzyli młodzieży zdania egzaminów ma-
turalnych, realizacji życiowych planów oraz 
wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego 
celu. Podkreślali jak ważny i wyjątkowy jest 
bal studniówkowy, jednocześnie życząc ucz-
niom udanej zabawy. Sami zainteresowani, 
po części oficjalnej rozpoczęli zabawę, która 
skończyła się nad ranem.

MAGDALENA DOMAGAŁA
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KOMUNIKAT W SprAWIE prZEKAZyWANIA 1% pODATKU 
na rzecz organizacji pożytku publicznego

Od dnia 1 stycznia 2007 roku obowią-
zuje zmiana zasad zasilania kont organiza-
cji pożytku publicznego 1%-em podatku 
należnego wynikającego z zeznań podat-
kowych składanych przez osoby fizyczne. 
Zmiana ta została wprowadzona ustawą  
z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (DZ.U. Nr 217, poz.1588).

Jej celem było uproszczenie mechanizmu 
alokacji 1 % przez darczyńców polegające 
na tym, aby to urząd skarbowy,a nie podat-
nik dokonywał wpłaty na rachunek bankowy 
organizacji pożytku publicznego, o co wielo-
krotnie postulowano w latach ubiegłych.

Powyższa zmiana zasad przekazy-
wania wpłat z tytułu 1% nie oznacza, że 
darczyńcy zostali pozbawieni prawa do 
swobodnego ich przekazywania. Nadal to 
podatnik decyduje o tym, czy chce wspo-
móc cele statutowe organizacji pożytku 
publicznego, której organizacji oraz jaką 
kwotą. Wprowadzona zmiana dotyczy 
jedynie mechanizmu przekazywania 1%. 
Nie ogranicza natomiast prawa podatnika 

do obdarowywania organizacji pożytku 
publicznego. Nie pomniejsza również roli 
jaką organizacje pożytku publicznego od-
grywają w życiu społecznym.

W konsekwencji, w obecnym stanie 
prawnym podatnik, który chce podzie-
lić się 1% swojego podatku z organizacją 
pożytku publicznego, nie musi sam do-
konywać wpłaty na konto tej organizacji,  
a jedynie w składanym przez siebie zezna-
niu  podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37, PIT-38) podać jej nazwę, numer 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
i wysokość wnioskowanej (zadeklarowa-
nej) wpłaty, która nie może przekroczyć 
kwoty odpowiadającej 1% podatku na-
leżnego. Podatnik ma prawo wybrać tyl-
ko jedną organizację, z zamieszczonych  
w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 28.XII.2007 r. (MP  
Nr 99, poz. 1078). Wykaz dostępny jest też 
na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl

Powyższą zmianę zasad przekazy-
wania 1% na konto organizacji pożytku 
publicznego odzwierciedla konstrukcja 
zeznań podatkowych za 2007 rok.

Jednocześnie, podatnik w składanym 
przez siebie zeznaniu podatkowym może 
również podać dodatkowe informacje, 
które w jego ocenie mogą mieć wpływ na 
dystrybucję środków gromadzonych przez 
organizację pożytku publicznego (np. na 
konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł 
zamieścić w rubryce „Inne informacje,  
w tym ułatwiające kontakt z podatni-
kiem”, znajdującej się bezpośrednio nad 
wnioskiem o przekazanie 1% podatku 
należnego, odpowiednio w: poz.135 – 
PIT-28; poz.311 – PIT-36; poz.107 – PIT-
36L; poz.123 – PIT-37; poz.59 – PIT-38.

Powyższe informacje zostaną prze-
słane organizacji pożytku publicznego 
przez organ podatkowy jako uszczegó-
łowienie przekazanych kwot.

Należy jednak pamiętać, że rozdyspono-
wanie środków przekazanych przez organ 
podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii orga-
nizacji pożytku publicznego i powinno odby-
wać się w zgodzie z przedmiotem działalności 
organizacji określonym w statucie oraz z prze-
pisami prawa powszechnie obowiązującego. 

SyTUACJA W SZpITALU pOWIATOWyM  
W KOZIENICACH

Przełom roku 2007/2008 upłynął w SPZ-
ZOZ pod znakiem problemów związanych ze 
słusznymi roszczeniami płacowymi pracow-
ników wszystkich grup zawodowych. Śred-
nia płaca brutto w grudniu 2007 wynosiła ok. 
1300 zł. Pod koniec roku Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych oraz Związki Zawo-
dowe Techników RTG i Analityków Medycz-
nych podpisały na okres do końca lutego 2008 
roku porozumienie płacowe, na mocy którego 
wymienieni pracownicy medyczni otrzymali 
podwyżkę wynagrodzenia o 480 zł. 

W przypadku nie osiągnięcia po-
rozumienia Szpitalowi groziła na-
tychmiastowa ewakuacja pacjentów. 
Nadal trwają negocjacje płacowe  
z pozostałymi grupami pracowników. 

Dodatkowym niezmiennie istotnym 
problemem organizacyjnym i finansowym 
dla SPZZOZ stało się wejście w życie  
w dniu 01.01.2008r. nowelizacji ustawy 
o ZOZ zmniejszające normy czasu pracy. 
Wg tej ustawy lekarze oraz inni pracow-
nicy medyczni pracujący w systemie dy-
żurowym mogą pracować tylko 48 godz. 
tygodniowo co w przypadku lekarzy nie 
pozwala na zapewnienie ciągłości opieki 
nad pacjentami. Istniała realna groźba, że 
z tego powodu Szpital nasz zaprzestanie 
działalności lub ją bardzo mocno ograni-
czy już w pierwszych tygodniach stycznia.

Wyrażenie zgody przez lekarzy na wy-

dłużony czas pracy pozwalający na pra-
widłowe funkcjonowanie szpitala ma cha-
rakter indywidualnej zgody pracownika  
w zamian za rekompensatę wynagrodzenia.

Problem ten oczywiście dotyczy 
wszystkich Szpitali w kraju.

W pierwszych dniach stycznia udało 
się osiągnąć porozumienie (również na 
dwa miesiące).

Niestety wbrew zapowiedziom medial-
nym strony rządowej, że pieniądze na rozwią-
zanie tych problemów zostaną zabezpieczo-
ne, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. 
Negocjacje kontraktów z NFZ odbywały się 
drogą faxów i na zasadzie ultimatum (przyj-
mujecie lub rozwiązujemy umowę). Czas do 
namysłu NFZ określał na 2-3 dni. 

W efekcie zamiast obiecywanych 12 zł. 
za punkt (dotychczas 10.05 zł) otrzymaliśmy 
propozycję 11 zł. przy zmniejszonej liczbie 
punktów(usług) i tylko na 4 miesiące 2008 
roku. Wzrost kontraktu na dzień dzisiejszy 
wynosi niewiele  ponad 4%, co absolutnie 
nie zabezpiecza skutków wyżej wymienio-
nych protestów i nowelizacji ustawy. 

Mimo iż w 2007 roku na skutek szere-
gu działań oszczędnościowych udało się 
zatrzymać zadłużenie Szpitala w 2008 r., 
słuszne roszczenia płacowe ponownie po-
gorszą sytuację finansową ZOZ-u.

Bez radykalnych ruchów systemowych 
na szczeblu Państwa szpitale (nie tylko 

nasz) popadną szybko w ruinę finansową. 
Dzięki wysiłkowi Starostwa, Gmin i Dy-
rekcji udało się pozyskać w 2007 roku po-
nad 5 mln złotych na  inwestycje (niestety 
ze względów prawnych te środki nie mogą 
być przeznaczone dla załogi na płace).

W ramach tych środków zakończyliśmy 
budowę i wyposażenie nowego Oddziału 
Intensywnej Terapii, trwa remont połowy 
Oddziału Chirurgicznego, zakupiliśmy no-
woczesny sprzęt dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego i innych oddziałów(respiratory, 
dwa stoły operacyjne, usg itp). Po wielu mie-
siącach udało się kupić za środki Urzędu Mar-
szałkowskiego mammograf. Trwa adaptacja 
pomieszczeń na pracownię mammograficzną 
oraz szkolenie personelu i mamy nadzieję, że 
pod koniec lutego lub w marcu kobiety będą 
mogły wykonywać badania piersi w naszym 
Szpitalu. Niewiadomą jest czy i kiedy, NFZ 
podpisze kontrakt na te badania.

Dzięki Fundacji Zdrowe Dziecko Szpi-
tal otrzymał kolejną karetkę pogotowia co 
znacznie poprawi bezpieczeństwo pacjentów 
naszego terenu. Te wszystkie problemy i suk-
cesy mogą być bez znaczenia, bez pilnego za-
silenia Szpitala środkami centralnymi(decyzją 
Rządu). Większości szpitali na Mazowszu 
grozi w najbliższych miesiącach zapaść finan-
sowa, a spychanie wszystkich problemów na 
barki Samorządów i Dyrekcji jest objawem 
niezrozumienia istoty rzeczy i zakończy się 
szybko chaosem w opiece zdrowotnej. 

SŁAWOMIR IDZIKOWSKI
Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach

Informacje 
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budżet powiatu kozienickiego  
NA 2008 rOK

Uchwałą Nr XIV/112/2007 z dnia 19 
grudnia 2007 roku Rada Powiatu przyjęła 
budżet powiatu na 2008 rok.

Dochody budżetu zaplanowano  
w kwocie 46.628.688,00 zł.

Planowane wydatki to 46.374.053,00 
w tym na zadania inwestycyjne 
11.380.941,00 zł.  Na programy i projek-
ty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności  zaplanowano 6.971.798,00 zł. 

Deficyt Budżetu powiatu w wyso-
kości 1.745.365,00 zł zostanie pokryty 
przychodami  pochodzącymi z wpływów 
ze sprzedaży papierów wartościowych 
wyemitowanych przez powiat w kwocie 
1.400.000,00 zł oraz zaciąganych kredy-
tów w wysokości 345.365,00 zł. 

Na obsługę długu publicznego zaplano-
wano kwotę 1.090.000.00zł, z tego na od-
setki od obligacji i kredytu – 420.000,00 
zł,  a na rozliczenia z tytułu poręczenia 
kredytów dla SP ZOZ – 670.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycz-
nia 2008 roku wynosi 6.000.000,00 zł  
z tytułu emisji obligacji komunalnych na 
inwestycje, remonty i modernizacje. 

W budżecie utworzono rezerwę ogól-
ną w kwocie 300.000,00 zł oraz celową 
oświatową 330.000,00 zł, a także zgodnie 
z ustawą o zarządzaniu kryzysowym re-
zerwę celową  10.000,00 zł. 

Dla gospodarstw pomocniczych jedno-
stek budżetowych zaplanowano przycho-
dy w wysokości 262.627,00 zł, a wydatki 
243.500,00 zł.

Przychody i wydatki w kwocie 
2.200.000,00 zł zaplanowano dla  Powia-
towego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

W Powiatowym Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz-
nym przychody wyniosą 511.258,00 zł,  
a wydatki 511.200,00 zł.

DANUTA DELEKTA

XIV SESJA rADy 
pOWIATU 

KOZIENICKIEGO
Podczas obrad XIV sesji Rady Powiatu 

Kozienickiego uchwalony został  budżetu 
powiatu na 2008 rok. Głosowanie poprze-
dziło przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budże-
tu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju 
Gospodarczego w sprawie przedłożonego 
projektu budżetu  oraz dyskusja. 

Radni podjęli także uchwały w nastę-
pujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2007 rok,
– wprowadzenia zmian w planie finanso-
wym Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ko-
zienicach na 2007 rok, 
– zmian do uchwały z lutego 2007 roku 
określającej zadania i wysokość środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
do realizacji w powiecie kozienickim na 
2007 rok. Podjęto także uchwałę zmienia-
jącą Uchwałę w sprawie emisji obligacji 
Powiatu Kozienickiego.

Radni wysłuchali informacji Sławo-
mira Idzikowskiego dyrektora SP ZZOZ 
w Kozienicach. W obradach sesji uczest-
niczyły przedstawicielki Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych, które 
przedstawiły swoje postulaty dotyczą-
ce podwyżek płac. O aktualnej sytuacji  
w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach 
piszemy na str. 2

DANUTA DELEKTA

INFOrMACJA 
o poborze w 2008 roku
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Obrony Narodowej z dnia 11 października 
2007 r. w sprawie przeprowadzenia pobo-
ru w 2008 r. (Dz. U.2007r.  Nr 201, poz. 
1461), w okresie od dnia 4 lutego do dnia 
30 kwietnia 2008r. na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przeprowadzony zosta-
nie pobór mężczyzn urodzonych w roku 
1989. Ponadto, obowiązkowi stawien-
nictwa do poboru podlegają mężczyźni 
urodzeni w latach 1984 – 1988, którzy 
dotychczas nie stawili się do poboru. 

Do stawienia się do poboru wzywa się 
także mężczyn, którzy ukończyli 18 lat 
życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej. 

Do stawienia się przed powiatowymi 
komisjami lekarskimi wzywa się również 
poborowych urodzonych w roku 1988 i la-
tach wcześniejszych, którzy zostali uzna-
ni ze względu na stan zdrowia za czasowo 
niezdolnych do  odbycia zasadniczej służ-
by wojskowej, jeżeli okres tej niezdolno-
ści upływa przed zakończeniem poboru 
lub złożyli wnioski o ponowne ustalenie 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do poboru wzywa się kobiety uro-
dzone w latach 1980 – 1990 posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służ-
by wojskowej, które w roku 2007/2008 
kończą naukę w szkołach medycznych  

i weterynaryjnych oraz na kierunkach psy-
chologicznych, a także posiadające zgodę 
rektora wyższej szkoły morskiej na odby-
wanie zajęć wojskowych w tej szkole, je-
żeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie 
ich do powiatowej komisji lekarskiej. 

Poborowy zgłaszający się do poboru 
po raz pierwszy, przedstawia wójtowi, 
burmistrzowi (prezydentowi miasta) do-
wód osobisty, a w uzasadnionych przy-
padkach - inny dokument pozwalający na 
ustalenie tożsamości, a powiatowej ko-
misji lekarskiej posiadane dokumenty le-
karskie dotyczące stanu zdrowia (w tym, 
wyniki badań specjalistycznych przepro-
wadzonych w okresie 12 miesięcy po-
przedzających dzień stawienia się do po-
boru). Dla potrzeb ewidencji wojskowej  
poborowy przedstawia aktualną fotografię  
o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, 
dokumenty stwierdzające wykształcenie 
lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze 
szkoły) oraz potwierdzenie zgłoszenia się 
do rejestracji. 

Natomiast poborowy zgłaszający się 
do poboru kolejny raz, przedstawia  wój-
towi, burmistrzowi (prezydentowi miasta) 
dowód osobisty, komisji lekarskiej doku-
menty lekarskie dotyczące zmian w sta-
nie zdrowia, w tym wyniki badań specja-
listycznych przeprowadzonych w okresie 
od poprzedniego poboru, a wojskowemu 

komendantowi uzupełnień książeczkę 
wojskową. 

Wskazać należy, iż w przypadku nie-
stawienia się poborowego przed organa-
mi uczestniczącymi w przeprowadzeniu 
poboru tzn. wójtem lub burmistrzem (pre-
zydentem miasta), powiatową komisją 
lekarską oraz wojskowym komendantem 
uzupełnień bez uzasadnionej przyczyny, 
wójt lub burmistrz (prezydent miasta)  
z urzędu albo na wniosek przewodniczą-
cego komisji lekarskiej lub wojskowego 
komendanta uzupełnień nakłada na po-
borowego grzywnę w celu przymuszenia 
albo zarządza jego przymusowe doprowa-
dzenie przez Policję do poboru, w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

MJR MAREK MOLENDA
SZEF WYDZIAŁU 

POBORU I UZUPEŁNIEŃ

Informacje 
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urzĄdzenia grzewcze a zagrożenia pożarowe
Trwający obecnie sezon grzewczy po-

woduje zwiększenie ryzyka powstania po-
żarów, których przyczyną jest nieprawid-
łowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych. 

Jakie są najczęstsze uchybienia w tym za-
kresie, które skutkują powstaniem pożaru:
– stosowanie nieatestowanych urządzeń 
grzewczych (pieców, grzejników elek-
trycznych i gazowych, itp. ) 
– pozostawienie bez dozoru włączonych 
elektrycznych urządzeń  grzewczych, 
– brak okresowych przeglądów i spraw-
dzenia drożności przewodów dymowych,     
spalinowych i wentylacyjnych
– nieprawidłowe ustawienie włączonych 
elektrycznych urządzeń grzewczych

Jakie zasady należy stosować, aby 
bezpiecznie eksploatować urządzenia 
ogrzewcze ?
1. Nie dogrzewaj pomieszczeń kuchenką 
gazową, ponieważ długotrwałe palenie się 
gazu powoduje  ubytek tlenu w powietrzu 

oraz  powstaje niewyczuwalny tlenek wę-
gla (CO), który jest silnie trujący. Jeżeli 
przewody wentylacyjne nie zapewniają 
odpowiedniej wymiany powietrza może 
dojść nawet do zatruć śmiertelnych 
2. Pamiętaj, że przewody dymowe i spalino-
we wymagają okresowych przeglądów oraz 
sprawdzenia ich drożności. W przypadku 
stosowania paliwa „ stałego” (węgiel, drew-
no itp.) – w/w przeglądów należy dokony-
wać 4 razy w roku. W przypadku stosowania 
paliwa „ciekłego lub gazowego” – przeglądy 
należy wykonywać 2 razy w roku.  
3. Nie należy pozostawiać bez dozoru włą-
czonych elektrycznych urządzeń grzew-
czych (np. termo wentylatory, grzejniki 
elektryczne itp.). Urządzenia te należy 
ustawiać bezpośrednio na niepalnym pod-
łożu, a ich odległość od materiałów pal-
nych powinna wynosić minimum 0,5 m. 
4. Nie należy używać urządzeń elek-
trycznych z widocznymi uszkodzeniami  

przewodu zasilającego. Podłączenie do 
jednego gniazdka kilku urządzeń o du-
żym poborze mocy może spowodować 
przeciążenie instalacji elektrycznej.  
5. Stosuj wyłącznie urządzenia ogrzewcze 
„atestowane”, które posiadają gwarancję 
bezpieczeństwa ich użytkowania. Nie na-
leży stosować urządzeń grzewczych wyko-
nywanych samodzielnie lub w tzw. „przy-
domowych warsztatach” – ich eksploatacja 
powoduje duże ryzyko powstania pożaru. 
6. W pomieszczeniach, gdzie odbywa się pro-
ces spalania płomieniowego, należy zapewnić 
sprawnie działającą wentylację. Należy przy-
najmniej 1 raz w roku dokonywać sprawdze-
nia drożności przewodów wentylacyjnych. 

W następnym numerze zostaną omó-
wione zagrożenia, związane z powstawa-
niem śmiertelnie niebezpiecznego gazu, 
jakim jest tlenek węgla (czad).

Rzecznik Prasowy
K-dta Powiatowego PSP w Kozienicach

ASP. SZTAb. WALDEMAR KRAKOWIAK

Nasza przyszłość jeszcze nigdy nie wyglądała tak budująco
rozbudowa zakŁadu karnego – żytkowice

Typowy plac budowy jakich wiele  
w regionie, zarys ścian z białej cegły nie-
wiele mówiący niewprawnemu obserwa-
torowi. Tak w chwili obecnej wygląda in-
westycja prowadzona na terenie Zakładu 
Karnego w Żytkowicach. Po wielu latach 
starań Dyrektora ppłk Roberta Kowalczy-
ka udało się rozpocząć inwestycję zmie-
rzającą do poprawy warunków pracy dla 
funkcjonariuszy, jak i zwiększenia licz-
by miejsc dla osób odbywających karę 
pozbawienia wolności. Pierwszy etap 
całego przedsięwzięcia polega na zbu-
dowaniu budynku biurowego, w którym 
swoją siedzibę będzie miała administra-
cja. W dalszej kolejności powstaną ma-
gazyny i nowoczesna kotłownia zasilana 
gazem spełniająca wszelkie aktualnie 
obowiązujące normy ekologiczne. Ko-
lejnym etapem będzie wybudowanie ga-
raży oraz pawilonu mieszkalnego dla 150 
skazanych. Całość zostanie zwieńczona 
nowym ogrodzeniem wokół jednostki. 
Czas jest trudny, ponieważ zakład karny 
musi funkcjonować na dotychczasowych 
zasadach, a plac budowy również wymu-
sza wiele ograniczeń w poruszaniu się  
i realizowaniu codziennych obowiązków. 
Mimo to każdy z zadowoleniem oczeku-
je ukończenia prac i oddania do użytku 
nowych budynków, ponieważ będzie to 
związane z diametralną poprawą warun-
ków pracy. Rozbudowa Zakładu Karnego  
w Żytkowicach stwarza dla lokalnej społecz-

ności możliwość dalszego rozwoju nowych 
form współpracy w zakresie zatrudniania 
osób pozbawionych wolności poza obrę-
bem jednostki penitencjarnej. Miejsce to 
niezależnie od swojego położenia odgrywa 
istotną rolę ze względu na możliwość pod-
jęcia w nim pracy oraz z powodu funkcji, 
którą jest readaptacja osób wykluczonych 
społecznie. Poprzez swoją pracę skazani  
z Zakładu Karnego w Żytkowicach będą 
mogli przyczynić się do rozwoju okolicz-

Rozbudowa Zakładu Karnego - Żytkowice
nych gmin oraz udowodnić, że pomimo błę-
dów jakie popełnili w przeszłości stanowią 
wartość w wymiarze społecznym i zawodo-
wym. Prowadzona inwestycja zakończyła 
epokę zabudowy kontenerowej przez lata 
kojarzonej z lokalnym krajobrazem Żytko-
wic i rozpoczęła czas intensywnej moder-
nizacji i rozwoju, co jest szczególnie waż-
ne po długim okresie niedoinwestowania,  
a nawet próbie likwidacji.

MICHAŁ LENARD

Informacje
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NASI UCZNIOWIE 
w wielkiej brytanii

Już czwarty rok nad Zespo-
łem Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach czu-
wa duch Leonarda da Vinci. 
Przekonali się o tym ucznio-
wie klas drugich Technikum 
Organizacji Usług Gastrono-
micznych i Technikum Ho-
telarstwa oraz opiekunowie: 
Anna Gołębiowska i Anna 
Orzeł, którzy na przełomie 
listopada i grudnia 2007 roku 
doskonalili swoje umiejętno-
ści zawodowe na 3 -tygodniowym stażu 
w miejscowości Plymouth w Wielkiej 
Brytanii. Wyjazd ten był wynikiem reali-
zacji projektu „O hotelu od kuchni – zin-
tegrowany staż zagraniczny w Wielkiej 
Brytanii” napisanego i koordynowanego 
przez Dagmarę Borek. Projekt ten reali-
zowany jest przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej w ramach Progra-
mu „Uczenie się Przez Całe Życie”

Organizacją goszczącą 20-osobową 
grupę młodzieży była firma EuroPartner-
ship Agency Ltd w Plymouth. 

Celem projektu było umożliwienie 
uczniom wzbogacenia kompetencji za-
wodowych i zdobycia nowych umiejęt-
ności odpowiadających standardom Unii 
Europejskiej, zapoznanie uczniów z no-

wymi technologiami gastronomicznymi  
i hotelarskimi, a także zdobycie przez nich 
„edukacyjnego paszportu europejskiego” 
– Europass-u – dokumentu mającego na 
celu umożliwienie obywatelom Unii Eu-
ropejskiej lepsze dokumentowanie oraz 
prezentowanie swoich kwalifikacji i kom-
petencji na obszarze całej Europy.

Na miejscu uczniowie poznali sztu-
kę kulinarną Wielkiej Brytanii, nowe 
trendy obowiązujące w obsłudze klienta 
i wystroju restauracji, hotelu. Uczyli się 
dekorować stół i dobierać zastawę stoło-
wą. Szczególny nacisk kładli na higienę  
i mieli możliwość dowiedzieć się, jak waż-
ne w ich przyszłym zawodzie są pozornie 
niezauważalne szczegóły. Hotelarze do 
perfekcji opanowali sprzątanie pokoi ho-
telowych i sal konferencyjnych, układanie 

ręczników, ściele-
nie łóżek, parzenie 
różnych rodzajów 
kaw, przygoto-
wywanie herbaty  
i gorącej czekolady. 
Młodzież potra-
fi rozróżnić pokój 
departure i stay-
over. Uczniowie 
zaobserwowali jak 
obsługiwać gościa 

w barze, w jaki sposób podawać alkohol, 
nalewać piwo, przygotowywać drinki, jak 
również obsługiwać gościa w recepcji. 
Gastronomowie opanowali sztukę przy-
gotowywania i przyrządzania ryb oraz 
owoców morza takich jak: małże, ho-
mary, kałamarnice. Próbowali swoich sił  
w obsłudze klientów restauracji.

Nie tylko szereg nowych umiejętności 
i doświadczeń przywieźli ze sobą ucznio-
wie z Wielkiej Brytanii. Dzięki wycieczce 
do Londynu i zwiedzaniu miejscowości 
Plymouth zobaczyli znane na całym świe-
cie zabytki i podziwiali uroki brytyjskich 
miast.

Młodzież gościła u  rodzin angielskich 
co pozwoliło nawet najbardziej nieśmia-
łym szlifować język angielski i odnajdy-
wać pewność siebie w kontaktach mię-
dzyludzkich.

Udział w projekcie zwiększył zaintere-
sowania młodzieży zawodem, podkreślił 
wartość uczenia się, pozwolił na porów-
nanie kształcenia zawodowego z innymi 
krajami, stworzył nowe możliwości roz-
woju, poszerzył horyzonty, nauczył odpo-
wiedzialności, wytrwałości, cierpliwości.

Podczas praktyk zawodowych  
w Wielkiej Brytanii zostały zrealizowane 
wszystkie założenia projektu, uczniowie 
osiągnęli z wynikiem bardzo dobrym za-
planowane przez jego twórców cele, co 
zostało potwierdzone zdobytymi certyfi-
katami. 

DAGMARA bOREK
 

Wyłączną odpowiedzialność za treść pub-
likacji ponosi Zespół Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach. Komisja 
Europejska i Narodowa Agencja nie od-
powiadają za wykorzystanie tych infor-
macji w jakikolwiek sposób.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Wielkiej brytanii

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * �

inForMacja wydziaŁu 
polityki SpoŁecznej

W podsumowaniu za miniony 2007 
rok Urząd Miejski informuje:

Liczba mieszkańców Gminy Kozienice 
wynosi 31760 osób. Miasto Kozienice liczy 
19369 mieszkańców, natomiast gmina 12391 
mieszkańców – stan na dzień 31.12.2007 r. 

Na pobyt stały zameldowano 853 oso-
by, na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 
345 osób, na pobyt czasowy do 3 miesię-
cy – 3 osoby, oraz 93 cudzoziemców: 
• Z pobytu stałego wymeldowano 1045 
osób, a z pobytu czasowego ponad 3 mie-
siące – 43 osoby; 
• Wypłacono 4985zł dodatków mieszka-
niowych na kwotę 666.780,54 zł dla 1573 
rodzin; 
• W ewidencji działalności gospodarczej 
figuruje 1690 podmiotów; 

– zarejestrowano 200 podmiotów go-
spodarczych; 
– zmian w swojej działalności dokona-
ło 177 podmiotów; 
– wydano 149 zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych.

• W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2007 r. 
sporządzono: 

– 622 aktów urodzeń, 
– 258 aktów małżeństwa, 
– 387 aktów zgonu; 

• Przyjęto 238 zapewnień o braku prze-
szkód do zawarcia małżeństwa; 
• Wydano 10 zaświadczeń o zawarciu 
małżeństwa z cudzoziemcem; 
• Wydano 133 decyzje o sprostowaniu 
błędu w aktach stanu cywilnego, oraz 19 
decyzji o zmianie nazwisk;
• Umiejscowiono 37 zagranicznych aktów; 
• W 2007r. przyjęto 10156 wniosków  
o wydanie dowodu osobistego, a wydano 
8445 dowodów osobistych; 
• Na dzień 31.12.2007r. wniosku o wyda-
nie nowego dowodu osobistego nie zło-
żyło 886 osób.

Wydział Polityki Społecznej 
Urząd Miejski w Kozienicach

Setne urodziny MieSzkaŃca kozienic
7 stycznia 2008 roku Pan Józef Mirski, 

mieszkaniec Kozienic świętował 100 uro-
dziny. W tym szczególnym dniu dostojnego 
jubilata odwiedzili przedstawiciele władz 
samorządowych – wiceburmistrz Gminy 
Kozienice Małgorzata Bebelska, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Lasota 
oraz przedstawiciele KRUSu, którzy wrę-
czyli kwiaty i upominek. Z okazji 100 rocz-
nicy urodzin Pana Józefa Burmistrz Gminy 
Kozienice Tomasz Śmietanka wystosował 
okolicznościowy list gratulacyjny. 
–  Z wielką radością przyjęłam wiadomość 
o dobrym samopoczuciu naszego jubi-
lata. Jesteśmy dumni, że wśród naszych 
mieszkańców mają miejsce tak piękne  
i wyjątkowe wydarzenia – podkreśla wi-
ceburmistrz Małgorzata Bebelska.

Pan Józef Mirski urodził się 7 stycz-
nia 1908 roku w Mysłowie w powiecie 
łukowskim. Zaraz po ukończeniu szkoły 
podstawowej trafił do kowala, u którego 
przyuczał się do zawodu. 
– Chciałem zostać kolejarzem, ale losy poto-
czyły się inaczej. Pracowałem  jako  kowal,  
a później jako czeladnik – wyjaśnia Pan 
Józef. 

Pan Józef był świadkiem i uczestnikiem 
wydarzeń dziejowych na przestrzeni dwóch 
stuleci. Zanim wyruszył na wojnę, odbył 
dwuletnią służbę wojskową w Przemyślu  
i Zamościu. W 1939 r., biorąc udział w wal-
kach nad Bzurą, dostał się do niewoli. 

Po powrocie z wojny wraz z żoną  
i dwoma synami, osiedlił się na Żuławach 
w miejscowości Igłownik. 

Jubilat Pan Józef Mirski
Nasz Jubilat doczekał się 5 wnuków  

i 7 prawnuków. Od 1994 roku jest wdowcem. 
Od tego czasu mieszka w Kozienicach 

ze swoim synem i synową, którzy otacza-
ją Pana Józefa troskliwą opieką i darzą 
dużym szacunkiem. 
– Całe życie ciężko pracowałem, prowa-
dziłem własne gospodarstwo rolne, jad-
łem wszystko to, co sami mogliśmy wy-
hodować – podkreśla Pan Józef. Zawsze 
lubiłem dużo czytać, jeszcze do niedawna 
byłem stałym czytelnikiem biblioteki. 
– Chciałbym serdecznie podziękować 
Panu Burmistrzowi oraz przedstawicielom 
gminy za okazaną pamięć i gest w stosun-
ku do mojej osoby w dniu moich setnych 
urodzin. Jestem niezmiernie wdzięczny.

Pan Józef jest bardzo szczęśliwy, że 
mieszka w Kozienicach. 
– Tu powietrze jest lekkie i czyste, co po-
woduje, że czuję się bardzo dobrze i mam 
apetyt. Pytany o receptę na długowiecz-
ność – tajemniczo się uśmiecha. 

MAŁGORZATA KRZEŚNIAK

gMina kozienice uzbraja tereny 
inweStycyjne ze ŚrodkÓw zewnĘtrznycH

W ramach Samorządowego Instrumen-
tu Wsparcia Rozwoju Mazowsza kompo-
nentu J - „Mazowiecki Instrument Wspar-
cia Potencjału Rozwojowego”, zgodnie  
z umową nr J/6/RW.VII./D/2007 z dnia 
10.09.2007 r. Gmina Kozienice otrzymała 
dofinansowanie na zadanie inwestycyjne 
„Budowa drogi do terenów inwestycyj-

nych w m. Janików – II etap” w kwocie 
850 000 zł, co stanowiło 63,96% kosz-
tów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty  
w kwocie około 490 tys. zł zostały pokry-
te z budżetu gminy.

Celem projektu było zachęcenie do roz-
wijania nowych form aktywności gospo-
darczej generującej miejsca pracy poprzez 
oferowanie infrastruktury do prowadzenia 
działalności dostosowanej do potrzeb no-
wych przedsiębiorstw, przy równoczesnej 
trosce o ochronę stanu środowiska natu-
ralnego warunkującego zrównoważony 
rozwój gospodarczo-społeczny poprzez 
rewitalizację obiektów terenów po-prze-
mysłowych i po-wojskowych.

Bezpośrednim, materialnym efek-
tem realizacji przedsięwzięcia było wy-
budowanie drogi o długości 1,255 km  
z warstwy ścieralnej mieszanki mineralno 
asfaltowej o szerokość jezdni 5 m z obu-
stronnymi poboczami o szerokości 1 m.

Od paru lat podejmowane są w Gmi-
nie Kozienice działania zmierzające do 
usprawnienia i modernizacji wewnętrz-
nego układu komunikacyjnego poprzez 
budowę nowych i modernizację istnieją-
cych już układów komunikacyjnych. Wy-
budowanie drogi wpłynie niewątpliwie 
na poprawę warunków komunikacyjnych 
i transportowych związanych z dojazdem 
do terenów inwestycyjnych (około 4 ha), 
cmentarza grzebalnego, domostw, lokali 
socjalnych i pól uprawnych. 

RObERT WOJCIESZEK

budowa drogi w m. Janików – II etap

Informacje / Wydarzenia
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Dokończenie ze str. 1 

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zali-
czek na podatek dochodowy, są obowiązani pisemnie powia-
domić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy –  
w terminie do 20 lutego 2008r.
Uwaga: zawiadomienie to pozostaje aktualne w swej mocy rów-
nież na lata następne, chyba że podatnik zawiadomi urząd skar-
bowy o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek –  
w terminie do 20 lutego roku podatkowego.
II. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
1. Podatnicy korzystający w 2007r. z opodatkowania w formie ry-
czałtu od przychodów ewidencjonowanych, obowiązani są:
– złożyć w urzędzie skarbowym roczne zeznanie za 2007 r. (formu-
larz PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B) o wysokości uzyskanego przycho-
du, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu – w terminie do 31 
stycznia 2008r.,
– wpłacić ryczałt należny za miesiąc grudzień 2007 r. (dotyczy osób 
rozliczających się w okresach miesięcznych) lub za ostatni kwartał 
2007r (dla osób rozliczających się kwartalnie) – w terminie do 31 
stycznia 2008r.,
III. Karta podatkowa.
1. Podatnicy korzystający w 2007r. z opodatkowania na karcie podat-
kowej, obowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację  
o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej 
od podatku w 2007r. (PIT-16A) –  w terminie do 31 stycznia 2008r.
IV. Płatnicy.
1. Pracodawcy zatrudniający osoby fizyczne:
– składają roczną deklarację podatkową za 2007r. (PIT-4R) –  
w terminie do 31 stycznia 2008r;
– składają informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na 
podatek dochodowy PIT-11, (w tym również PIT-11A, PIT-8B) 
oraz roczne obliczenie podatku do dochodu podatnika PIT-40, 
PIT-40A – w terminie do 29.02.2008r.
VI. Najem.
1. Stawki w ryczałcie z najmu w 2008r.
a) stawka 8,5% – od przychodów nieprzekraczających równo-
wartości z złotych 4.000 EURO, czyli 15.072 zł;
b) stawka 20% – od części przychodów powyżej 4.000 EURO, 

V. Skala podatkowa na 2008 rok.

czyli powyżej 15.072 zł.
Uwaga: Przeliczenia dokonano wg kursu euro obowiązującego  
1 października 2007r., który wynosił 3,7680 zł.

Studniówka w zespole Szkół nr 1 im. legionów polskich w kozienicach
19 stycznia uczniowie 2 klas matu-

ralnych Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Techników: Elektrycznego, Ekono-
micznego i Hotelarskiego bawili się na 

balu studniówkowym, który zgodnie  
z tradycją rozpoczął się polonezem.  
W części oficjalnej Ryszard Zając dyrek-
tor Zespołu Szkół oraz starosta powia-
tu kozienickiego Janusz Stąpór życzyli 
uczniom sukcesów na egzaminach matu-
ralnych, uzyskania indeksów na  wybra-
nych kierunkach studiów oraz spełnienia 
marzeń.  Przedstawiciel Rady Rodziców 
złożył podziękowania nauczycielom  
i wychowawcom za pracę z młodzieżą. 
Uczniowie z kl. III b Liceum Ogólno-
kształcącego w imieniu wszystkich te-
gorocznych maturzystów podziękowali 
swoim pedagogom i rodzicom.

W następnych tygodniach odbędą się 
studniówki pozostałych klas z Zespołu 
Szkól Nr 1w Kozienicach oraz Zespołu 
Szkól Ponadgimnazjalnych w Garbatce  
– Letnisku. 

DANUTA DELEKTA

FISKUS - TERMINY, LIMITY I STAWKI OD 1 STYCZNIA 2008 R.

Podstawa obliczenia 
podatku w zł. Podatek wynosi

ponad do

44.490 19% minus kwota zmniejszająca 
podatek 586 zł 85gr

44.490 85.528 7.866 zł 25gr + 30% nadwyżki ponad 
44.490 zł

85.528 20.177 zł 65gr + 40% nadwyżki 
ponad 85.528 zł

1. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.
a) dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, 
gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody:
– od jednego pracodawcy – miesięcznie 111,25zł, rocznie 
1.335,00zł;
–  od więcej niż jednego pracodawcy –  rocznie nie więcej niż 
2.002,05zł;
b) dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejsco-
wości i nieotrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących 
przychody:
– od jednego pracodawcy – miesięcznie 139,06zł, rocznie 
1.668,72zł;
– od więcej niż jednego pracodawcy –  rocznie nie więcej niż 
2.502,56zł;
c) dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejsco-
wości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących przy-
chody:
–  od jednego pracodawcy – miesięcznie 111,25zł, rocznie 
1.335,00zł;
– od więcej niż jednego zakładu pracy – rocznie nie więcej niż 
2.002,05zł.
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rENTy STrUKTUrALNE
Kto może otrzymać rentę?
Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, 
który:
1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wie-
ku emerytalnego i nie ma ustalonego pra-
wa do emerytury lub renty;
2. prowadził nieprzerwanie działalność rol-
niczą w gospodarstwie rolnym przez co 
najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzają-
cych złożenie wniosku o rentę strukturalną  
i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu eme-
rytalno - rentowemu, określonemu w przepi-
sach o ubezpieczeniu społecznym rolników 
zwanemu dalej ubezpieczeniem emerytalno-
rentowym, przez co najmniej 5 lat;
3. przekaże gospodarstwo rolne o po-
wierzchni użytków rolnych co najmniej: 
• 1 ha w przypadku gospodarstw położonych 
w województwach: małopolskim, podkarpa-
ckim, śląskim i świętokrzyskim albo
• 3 ha w przypadku gospodarstw położo-
nych w pozostałych województwach;
4. został wpisany do ewidencji producentów 
(prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej 
część krajowego systemu ewidencji produ-
centów ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
5. w dniu złożenia wniosku o rentę struk-
turalną
• podlegał ubezpieczeniu emerytalno-ren-
towemu,
• nie zalegał z zapłatą należności z tytułu 
ubezpieczenia społecznego rolników;
6. zaprzestanie prowadzenia działalności 
rolniczej.

Ubiegający się o rentę strukturalną musi 
wykazać, że prowadził działalność rolniczą 
przez 10 lat bezpośrednio poprzedzających 
dzień złożenia wniosku oraz, że w tym 
czasie podlegał ubezpieczeniu emerytalno 
– rentowemu przez co najmniej 5 lat, tzn. 20 
kwartałów. Wystarczy, że w zaświadczeniu, 
które otrzyma z KRUS będzie wykazane, że 
podlegał ubezpieczeniu emerytalno – ren-
towemu przez dowolnych 20 kwartałów  
w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku. 
Ponadto wnioskodawca musi spełnić wa-
runek dotyczący posiadania ubezpieczenia 
emerytalno – rentowego w dniu złożenia 
wniosku oraz nieposiadania zaległości z ty-
tułu opłacania składek na ubezpieczenie spo-
łeczne rolników. Zaległość w opłacaniu skła-
dek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 
rozłożona na raty stanowi zaległość z tytułu 
ubezpieczenia emerytalno – rentowego.

Jeżeli ubiegający się o rentę strukturalną 
pozostaje w związku małżeńskim a warunki 
ubiegania się o przyznanie renty strukturalnej 
spełniają oboje małżonkowie, rentę struktu-
ralną przyznaje się tylko jednemu z nich.

Gospodarstwo można przekazać:
1. Następcy – poprzez przeniesienie 
własności (sprzedaż, darowiznę) w cało-
ści na rzecz jednej osoby, która wcześniej 
nie prowadziła działalności rolniczej. 
Powierzchnia użytków rolnych wchodzą-
cych w skład przekazywanego gospodar-
stwa rolnego nie może być mniejsza niż 
średnia powierzchnia gruntów rolnych  
w danym województwie lub w kraju. Ta-
kiego warunku nie ma, jeśli gospodarstwo 
przekazuje się zstępnemu (synowi, córce, 
wnukowi, wnuczce itd.) W przypadku 
zstępnych wystarczy by przejęte gospo-
darstwo miało, w zależności od woje-
wództwa, 3 ha lub 1 ha użytków rolnych;
2. Na powiększenie jednego lub kilku 
gospodarstw rolnych - poprzez przenie-
sienie własności na rzecz jednego lub kil-
ku rolników. Powiększone gospodarstwo 
musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 
średnia powierzchnia gruntów rolnych  
w województwie lub w kraju;
3. Na cele ochrony przyrody w rozumie-
niu przepisów o ochronie przyrody przez 
przeniesienie własności na rzecz firm, 
fundacji, stowarzyszeń itp.;
4. Z przeznaczeniem do zalesienia - 
przez przeniesienie własności na rzecz 
osób fizycznych, firm, fundacji, stowarzy-
szeń itp, jeżeli użytki te zostały przezna-
czone do zalesienia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego;

Wnioskujący o rentę strukturalną  
i jego małżonek mogą pozostawić sobie 
łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz  
z siedliskiem, o ile będą na nich prowa-
dzić działalność rolniczą służącą wyłącz-
nie zaspokajaniu własnych potrzeb oraz 
potrzeb osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym.
WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ 
PRZEJMUJĄCY GOSPODARSTWO
Jeśli przejmujący gospodarstwo jest 
osobą fizyczną musi:
1. mieć mniej niż 40 lat w przypadku następ-
cy albo mniej niż 50 lat w przypadku przej-
mującego gospodarstwo na powiększenie;
2. posiadać kwalifikacje zawodowe przydat-
ne do prowadzenia działalności rolniczej;
3. nie mieć ustalonego prawa do emery-
tury lub renty;
4. zobowiązać się do prowadzenia osobi-
ście działalności rolniczej na przejętych 
użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat 
oraz do złożenia wniosku o wpis do ewi-
dencji producentów.
WYSOKOŚĆ RENTY STRUKTU-
RALNEJ
Podstawowa wysokość renty struktu-

ralnej odpowiada kwocie 150 % naj-
niższej emerytury. Rentę wypłaca się za 
każdy miesiąc, nie dłużej niż do osiągnię-
cia przez beneficjenta 65 roku życia, nie-
zależnie od tego czy beneficjentem jest 
kobieta czy mężczyzna.
Wysokość renty strukturalnej zwiększa 
się o 100% kwoty najniższej emerytury, 
jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku 
małżeńskim, a oboje małżonkowie spełnia-
ją wszystkie warunki dla przyznania renty 
strukturalnej. Jeżeli w dniu złożenia wnio-
sku nie przysługuje zwiększenie o tzw. 
dodatek małżeński, to z chwilą osiągnięcia 
wymaganego wieku (ukończenia 55 lat) 
przez małżonka, beneficjent renty struktu-
ralnej może złożyć wniosek o zwiększenie 
renty strukturalnej.
Wysokość renty strukturalnej zwiększa 
się o 15 % kwoty najniższej emerytury  
w przypadku przekazania gospodarstwa 
rolnego o łącznej powierzchni użytków 
rolnych większej niż 10 ha osobie w wie-
ku poniżej 40 lat.
Jeżeli ulegnie zmianie wysokość najniż-
szej emerytury, renta strukturalna będzie 
rewaloryzowana na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych.
UBEZPIECZENIE W KRUS LUB  
W ZUS
Beneficjent renty strukturalnej oraz jego 
małżonek podlegają ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu w KRUS z mocy usta-
wy z dnia 20 grudnia 1990 roku z późno 
zm. o ubezpieczeniu społecznym. Jeżeli 
beneficjent renty strukturalnej rozpocznie 
prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej to na podstawie ustawy  
z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr.137, 
poz. 887, z późn. zm) zostanie objęty 
ubezpieczeniem emerytalno - rentowym 
w ZUS, jak każda osoba rozpoczynająca 
działalność gospodarczą.
ZAWIESZANIE WYPŁATY RENTY 
STRUKTURALNEJ
Wypłata renty ulega zawieszeniu, jeśli:
1. beneficjent jest zatrudniony lub wyko-
nuje inną pracę zarobkową podlegającą 
obowiązkowi ubezpieczenia społeczne-
go, z wyłączeniem prowadzenia pozarol-
niczej działalności gospodarczej;
2.uprawniony do renty strukturalnej lub 
jego małżonek podejmie prowadzenie 
działalności rolniczej, jako właściciel, 
współwłaściciel, posiadacz lub współpo-
siadasz gospodarstwa.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wypłacane będą renty strukturalne.

Dokończenie na str. 10 
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pSyCHOLOGICZNE ASpEKTy  
SaMobÓjStw – część i

W ostatnich latach odnotowuje się wyraźny, niepokojący wzrost 
liczby samobójstw, określany niekiedy mianem epidemii. Samobój-
stwa występują w miastach i na wsi, we wszystkich przedziałach wie-
kowych i zawodowych, częściej wśród mężczyzn niż wśród kobiet, 
z tendencją narastającą w przypadku dzieci i młodzieży. Motywem 
samobójstw bywa zły stan zdrowia, choroby, zaburzenia fizyczne 
lub złe samopoczucie psychiczne (depresja, schizofrenia, zaburzenia 
osobowości, uzależnienia od substancji psychoaktywnych). 

Wiadomo, że samobójstwa popełniają także ludzie zdrowi. 
Przyczynami są kryzysy ekonomiczne, konflikty w rodzinie, 
trudności w szkole, niezaspokojone potrzeby miłości, bezpie-
czeństwa, samorealizacji, brak perspektyw życiowych.
Błędne i prawdziwe opinie o samobójstwie

Mity Fakty

Kto popełnia samobójstwo, 
koniecznie chce odebrać 
sobie życie.

Większość samobójców oscyluje między 
pragnieniem by być i by umrzeć
Często igrają ze śmiercią, czekając na 
ratunek ze strony innych.

Samobójstwo jest aktem 
osoby chorej. 

Samobójca jest niemal zawsze krańcowo 
nieszczęśliwy, ale niekoniecznie psychicznie 
chory.

Osoby, które mówią o 
samobójstwie rzadko je 
popełniają.
Samobójstwo zdarza się bez 
ostrzeżenia.

Na każde 10 osób, które odebrały sobie życie, 
8 dawało wyraźne sygnały ostrzegawcze.
Groźby również należy traktować bardzo 
poważnie.
Osoby o skłonnościach samobójczych dają 
sygnały.

Skoro ktoś miał kiedyś 
skłonności samobójcze, 
będzie je miał zawsze.

Myśli samobójcze mogą powracać, ale 
nigdy nie są one trwałe, mogą już nigdy nie 
wystąpić.

Poprawa po kryzysie 
oznacza, że nie ma już 
ryzyka.

Wiele samobójstw następuje po okresie 
poprawy, kiedy człowiek ma energię i siłę 
woli, by myśli pełne rozpaczy zmienić  
w destrukcyjne działania.

Nie wszystkim 
samobójstwom można 
zapobiec.

To prawda. Ale większości da się zapobiec.

Podział samobójstw
„TO BE” –zachowania suicydalne demonstracyjne, impulsywne 
(częste u ludzi młodych, z zaburzeniami osobowości, problema-
mi, z ADHD) mają charakter „wołania o pomoc”; u ich podłoża 
nie leży rzeczywiste, głębokie pragnienie śmierci.
„TO BE OR NOT TO BE” – pragnienie pozbawienia się życia jest 
znaczne, próby samobójcze poważne (mogą być skutkiem poważnych 
kryzysów życiowych, depresji, schizofrenii); perspektywa uzyskania 
realnej pomocy może skłonić do zaniechania dokonania samobójstwa.
„NOT TO BE” – to najpoważniejszy rodzaj samobójstw, u ich podło-
ża leży głębokie pragnienie przerwania dotychczasowej egzystencji; 
są bardzo dobrze zaplanowane i najczęściej skuteczne, z minimalną 
możliwością udaremnienia czynu przez otoczenie; przyczyną może 
być całkowita utrata dotychczasowych celów życiowych, ciężka de-
presja, kalectwo czy nieuleczalna choroba somatyczna. 

W badaniach polskich nad etiologią i motywacją usiłowanych sa-
mobójstw wyodrębniono pięć grup motywów spośród ponad osiem-
dziesięciu podanych przez odratowanych samobójców. Okazało się, 
że najczęstszym motywem samobójstwa była niezaspokojona po-
trzeba miłości i przynależności. Do tego rodzaju motywów nale-
żały takie, jak: brak miłości ze strony rodziców (dzieci niechciane), 
złe traktowanie przez wychowawców w szkole, zawiedziona miłość, 

brak akceptacji ze strony rodziny, sympa-
tii lub otoczenia. „Jestem nikomu niepo-
trzebny... przeszkadzam innym... nie war-
to żyć”; „Czułam się nieszczęśliwa... nikt 
mnie nie rozumie”; „Ojciec znęcał się nade mną”.
Poczucie osamotnienia i bezradności powodowały w psychice 
tych osób „wizję tunelową” – sytuację, z której jest tylko jedno 
jedyne wyjście – samobójstwo.

Drugą najbardziej liczną grupą motywów samobójstwa była nieza-
spokojona potrzeba bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia. To po-
czucie zagrożenia wypływało ze strony apodyktycznej postawy rodzi-
ców (tak ją przynajmniej badani odczuwali) lub ze strony nauczycieli w 
szkole (niezdanie egzaminu, zagrożenie wyrzuceniem ze szkoły) albo 
w związku z konfliktami w pracy (mobbing). Zdarzały się wypadki 
poczucia zagrożenia z powodu ogólnej sytuacji życiowej, na przykład 
niepożądanej ciąży czy porzuceniem przez partnera. „Drażniło mnie 
stałe śledzenie mnie przez matkę”; „Ojciec straszył, że odda mnie do 
domu poprawczego”; „Miałam piekielną tremę przed egzaminami”.

Trzecia grupa motywów zawiera niezaspokojone potrzeby szacun-
ku i obejmuje takie powody, jak: publiczna nagana, urażona ambicja, po-
czucie wstydu, niedocenianie, nadmierna inwigilacja. „Zawsze publicz-
nie mnie w szkole upominali... rodzice krzyczeli nade mną... bardzo mnie 
zabolały fałszywe zarzuty, że się źle prowadzę”; Ojczym zgwałcił mnie”; 
„czuję się bezwartościowym, bezużytecznym śmieciem”

Te trzy grupy motywów dominowały w wypowiedziach odratowa-
nych samobójców i stanowiły 82 % wszystkich motywów. W znacznie 
mniejszym stopniu ujawniły się takie motywy, jak: niezaspokojona 
potrzeba samourzeczywistnienia związana z problemami światopo-
glądowymi oraz brakiem możliwości realizacji swoich planów życio-
wych. „Czułam, że nie dam sobie rady w nauce i to mnie załamało”; 
„Że ten świat tak źle urządzony, że tak musi się to skończyć”.

Ostatnią grupę motywów samobójstwa stanowią niezaspoko-
jone potrzeby biologiczne, których podłożem były: zły stan zdro-
wia, choroby, zaburzenia fizyczne i psychiczne. ”Nie wiem, co się 
ze mną dzieje, boję się całkowicie załamać psychicznie...”; „Nie 
jadłem obiadu, głód, nie ma z czego żyć, ani pracy, ani zdrowia, 
ani mieszkania...”; „Krzyczeli na mnie wariat, głupi, nie ma tu co 
robić... po co więc jestem”; „Po atakach epilepsji...myślałem, po 
co robić rodzinie wstyd, wywracać się i po co żyć na świecie?”.

Pozostawione listy samobójców oraz wypowiedzi samobój-
ców usiłowanych świadczą o zmaganiach się z trudnościami 
życiowymi i rzucają światło na stan psychiczny oraz ocenę mo-
tywów czynów samobójczych.

Stan emocjonalny badanej młodzieży sprzed i w czasie próby sa-
mobójczej wskazywał na różne formy i przejawy niedostosowania: 
silne podniecenie, zdenerwowanie, stan rozżalenia, poczucie krzyw-
dy, zniechęcenia, stan depresji, silne stany agresji i autoagresji.

W czasie zamachu samobójczego prawie wszyscy uważali, że 
samobójstwo jest jedynym, chociaż może nie najlepszym wyjściem 
z trudnej sytuacji. Dominującą postawą samobójcy wydaje się wspo-
mniana już wcześniej „tunelowa wizja” własnej sytuacji, z której jest 
tylko jedno jedyne wyjście – śmierć. U większości badanych próby 
samobójcze były reakcją nagłą – gwałtowną. Ta forma samobójstwa 
zaznacza się szczególnie u mężczyzn. Natomiast u kobiet skłonności 
samobójcze były reakcją powolną – narastającą, długotrwałą.

Jak postępować z osobą o skłonnościach samobójczych, jak ją od 
samobójstwa odwieść – o tym w części II (w następnym numerze)

ANNA ŁUŃSKA - DRÓŻDŻ
PEDAGOG

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 10

rENTy STrUKTUrALNE
Dokończenie ze str. 8 

Wypłata renty strukturalnej ulega za-
wieszeniu od miesiąca zaistnienia tych 
okoliczności. Wyjątek stanowi sytuacja, 
gdy beneficjent nabędzie użytki rolne  
w drodze dziedziczenia lub odzyska je  
w wyniku rozwiązania umowy, na podsta-
wie której zostały uprzednio zbyte. Na be-
neficjencie ciąży obowiązek powiadomie-
nia o tym kierownika biura powiatowego 
ARiMR w ciągu 14 dni od zaistnienia 
okoliczności i wyzbycia się dziedziczo-
nych lub odzyskanych użytków rolnych 
w ciągu roku.
WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ 
MAŁŻONEK PRZEJMUJĄCY REN-
TĘ STRUKTURALNĄ PO ZMAR-
ŁYM BENEFICJENCIE
Małżonek może przejąć rentę struktu-
ralną po zmarłym beneficjencie, jeśli:
1. przekazane gospodarstwo rolne stanowiło 
źródło utrzymania dla obojga małżonków;
2. w dniu złożenia wniosku o przejęcie 
renty strukturalnej:
a) miał ukończone (lub kończył) 55 lat, 
lecz nie osiągnął wieku emerytalnego  

i nie ma ustalonego prawa do emerytury 
lub renty z ubezpieczenia społecznego lub 
zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpie-
czenia społecznego rolników;
b) nie prowadził działalności rolniczej.
Renta wypłacana będzie nie dłużej niż do 
dnia, do którego pobierałby ją beneficjent.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIO-
SKÓW

Wniosek wraz z załącznikami składa 
się na formularzu udostępnionym przez 
ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, 
właściwym ze względu na miejsce za-
mieszkania wnioskodawcy. 
Dodatkowe informacje można uzyskać:
• pod bezpłatnym numerem infolinii:  
0-800-38-00-84
• na stronach internetowych: www.arimr.gov.
pl, www.minrol.gov.pl, www.cdr.gov.pl
• wysyłając e-mail na adres: info@dopla-
ty.gov.pl 
• w oddziałach regionalnych i biurach 
powiatowych ARiMR (adresy i numery 
telefonów dostępne są m.in. na stronie in-
ternetowej Agencji).

dopŁaty 
bezpoŚrednie
Obowiązujące w kampanii 2007 staw-

ki płatności:
– jednolita płatność obszarowa –  
301,54 zł;
– płatność uzupełniająca do powierzchni 
grupy upraw podstawowych – 294,91 zł;
– płatność uzupełniająca do powierzchni 
roślin przeznaczonych na paszę, upra-
wianych na trwałych użytkach zielonych  
– 438,76 zł;
Stawki płatności ONW:
– I strefa – 179,00 zł (Magnuszew, Gnie-
woszów, Kozienice obszar wiejski)
– II strefa – 264,00 zł (Garbatka Let., 
Głowaczów, Grabów n/Pilicą, Sieciechów 
– tylko obręby Słowiki, Słowiki Stare)
– obszary ONW ze specyficznymi utrud-
nieniami – 264,00 zł
– ONW Górskie – 320,00 zł

Od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje 
nowy sposób znakowania owiec i kóz. 
Zaistniałe zdarzenia dotyczące  zwierząt 
należy zgłaszać w terminie:
– urodzenie – przed dniem opuszczenia 
stada, jednak nie później niż 180 dni od 
daty zdarzenia,
– przemieszczenie, ubój, padnięcie –  
7 dni od daty zdarzenia.

Każdy posiadacz owcy albo kozy uro-
dzonej po 1 stycznia 2008 roku i prze-
znaczonej do handlu wewnątrzwspólno-
towego, zobowiązany jest oznakować 
zwierzęta „zwykłym” kolczykiem za-
wierającym elektroniczny identyfikator, 
tzw. chip, na którym będzie zakodowany 
numer identyfikacyjny oznakowanego 
zwierzęcia. Na kolczyku z elektronicz-
nym identyfikatorem będzie ponadto wi-
doczny numer identyfikacyjny zwierzęcia 
naniesiony dotychczasowym sposobem.
Wprowadzenie elektronicznej identyfika-
cji przyczyni się do:
– usprawnienia istniejącego systemu 
identyfikacji i rejestracji zwierząt,
– umożliwienia dokonywania bieżącej 
aktualizacji rejestrów zwierząt gospo-
darskich przez posiadaczy (np. ksiąg re-
jestracji prowadzonych w wersji elektro-
nicznej).

Kolczyki zawierające elektroniczne 
identyfikatory oraz ich duplikaty będą 
dostępne u dostawców wpisanych na listę 
dostawców prowadzoną przez Agencję.
Bezpłatna infolinia: 0 800 380 084
www.arimr.gov.pl

elektroniczna 
identyfikacja i rejestracja 

owiec i kóz

INFOrMACJA 
O prOGrAMACH pFrON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kozienicach informuje, że Powiat 
Kozienicki kwalifikuje się do uczestni-
ctwa w 2008 roku w „Programie Wy-
równywania Różnic Między Regiona-
mi” w obszarze A, B, D.
1. obszar A – wyposażenie obiektów słu-
żących rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych w sprzęt rehabilitacyjny;
2. obszar B – likwidacja barier w zakła-
dach opieki zdrowotnej i placówkach 
edukacyjnych w zakresie umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym poruszania 
się i komunikowania;
3. obszar D – likwidacja barier transpor-
towych.

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą 
skorzystać z pomocy finansowej ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
programów:
• „Pegaz” 
• „Homer”

• „Student II”
• „Sprawny Dojazd”
• „Trener Pracy”
Szczegółowe informacje na temat progra-
mów znajdują się na stronie internetowej 
www.pfron.org.pl, w zakładce programy 
PFRON.

Zachęcamy do korzystania z propo-
nowanej formy wsparcia osób niepełno-
sprawnych.

Jednocześnie informujemy, że analo-
gicznie do lat ubiegłych osoby niepełno-
sprawne z terenu naszego powiatu mogą 
ubiegać się w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kozienicach o dofinan-
sowanie:
1. do uczestnictwa w turnusie rehabilita-
cyjnym,
2. do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
3. do zakupu przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych,
4. w ramach likwidacji barier architekto-
nicznych, technicznych i w komunikowa-
niu się.

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kozienicach, ul. Świerszewskiego 
20, 
tel. (048) 611 02 26 
lub 611 02 27, tel./fax (048)611 02 25.

MARCIN STYŚ

Informacje
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obraz zniSzczeŃ powojennycH  
W pOWIECIE KOZIENICKIM 

Dokładnie 15 stycznia minęła kolejna rocznica wyzwolenie powiatu kozienickiego spod okupacji niemieckiej. Warto przy 
tej okazji przybliżyć czytelnikowi skalę zniszczeń, jakie powstały w  powiecie  kozienickim w czasie II wojny światowej.

Utworzenie przyczółka magnuszewskie-
go i prowadzone wzdłuż łuku Wisły pozycyj-
ne działania wojenne w okresie od 27 lipca 
1944 r. do 15 stycznia 1945 r. spowodowały 
porażające konsekwencje na terenie gmin 
wchodzących ówcześnie w skład naszego 
powiatu: Grabów n/Pilicą, Trzebień, Roz-
niszew, Mariampol, Bobrowniki, Brzóza, 
Świerże Górne, Brzeźnica, Sieciechów, Sar-
nów, Góra Puławska, Oblasy, Grabów n/Wi-
słą, częściowo również w gminie Kozienice. 
Ewakuowano prawie całkowicie ludność  
z pasa nadwiślańskiego (osadnicy niemieccy 
zamieszkujący te tereny zostali przewiezie-
ni do Niemiec), zniszczone zostały zasiewy  
i zapasy zbóż. Długotrwałe zatrzymanie dzia-
łań lądowych nie dotyczyło działań artylerii, 
nie paraliżowało też lotnictwa sowieckiego, 
które używając bomb rozpryskowych prowa-
dziło regularne naloty, niszcząc opuszczone 
wsie i miasteczka. Równocześnie z terenów 
tych okupanci niemieccy systematycznie 
wywozili dobra przedstawiające jakąkolwiek 
wartość, włącznie z narzędziami rolniczymi, 
inwentarzem oraz plonami. 

Równocześnie z wymienionymi powyżej 
rabunkami, które ogołociły powiat z żywno-
ści, inwentarza i urządzeń przemysłowych, 
czynniki niemieckie prowadziły działania 
mające zadać jak najwięcej strat stronie so-
wieckiej w czasie spodziewanej ofensywy. 
Niemcy zmuszali ludność polską do kopania 
rowów strzeleckich, okopów i bunkrów na 
linii wału obronnego, sami zakładali liczne 
pola minowe, dokonywali umyślnego prze-
kopywania wałów przeciwpowodziowych 
na Wiśle celem zalania tych terenów z chwilą 
nastania wiosennych roztopów. 

12 stycznia 1945 r. Armia Czerwona (da-
lej: ACz) rozpoczęła trzydniową kanonadę 
artyleryjską, tereny „przyczółkowe” zostały 
dosłownie przeorane przez tony pocisków, 
zaś budynki zmiecione z powierzchni ziemi. 
14 stycznia w nocy ruszyły się dywizje ACz. 
Nie jest tajemnicą, że znaczną „zasługę” w po-
szerzaniu wojennej pożogi na terenie powiatu 
mieli właśnie żołnierze sowieccy, którzy pod-
czas nocnych działań ofensywnych palili dom 
po domu, aby oświetlić sobie pole walki. Po 
przetoczeniu się sowieckiej machiny wojennej 
na zachód, tereny wchodzące w skład powiatu 
przedstawiały opłakany widok.

Nastąpiło długo oczekiwane wyzwole-
nie spod okupacji hitlerowskiej, brakowało 
jednak elementarnych środków do życia  
w postaci chleba, a nawet wody. Powiat 

kozienicki doznał największych zniszczeń  
w skali województwa kieleckiego i jednych  
z większych na ziemiach polskich. W wyniku 
działań wojennych zburzonych zostało 24 953 
zabudowań wiejskich (dla porównania w po-
wiecie kieleckim 9 332, w radomskim 9 637,  
a w jędrzejowskim – gdzie zniszczenia były 
stosunkowo najmniejsze – 1 017 zabudo-
wań). 

Charakteryzując obraz kozienickiej wsi, 
raportowano do Ministerstwa Opieki Spo-
łecznej: Teren ten przedstawia krainę ruin  
i zgliszcz. Wsie zniknęły z powierzchni ziemi, 
pola zryte rowami strzeleckimi i bunkrami, 
najeżone zasiekami z drutu kolczastego. Na 
podstawie orientacyjnych danych Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach oceniało 
jako pewne, że w gminach Grabów n/Wisłą, 
Góra Puławska, Oblasy, Trzebień, Mariam-
pol i Grabów n/Pilicą zupełnie zniszczonych 
zostało od 93% do 95% budynków, pozo-
stałe wymagały gruntownych remontów.  
W gminie Bobrowniki 31 wsi zostało całko-
wicie zdewastowanych, w 3 zanotowano 60% 
zniszczeń; w gminie Rozniszew zupełnej de-
wastacji uległy 544 zagrody; gmina Świerże 
Górne uległa destrukcji w 60%; na 14 wsi 
w gminie Brzeźnica zniszczenie zagród do-
chodziło do 30%; w gminie Jedlnia z 15 wsi 
jedna uległa zupełnemu unicestwieniu, dwie 
w 75%, w pozostałych wskaźnik ten wahał 
się od 10 do 25%; gmina Brzóza – na 11 wsi 
i osiedli totalnie zrównanych z ziemią było 
7, reszta w 75%; w gminie Tczów spalono 
93 gospodarstwa; gmina Sieciechów – na 25 
wsi i osiedli zupełnie zburzono budynki w 13 
miejscowościach, na pozostałych terenach 
tej gminy skala destrukcji wahała się od 25% 
do 50%; w gminie wiejskiej Kozienice na 
29 wsi i osiedli zniszczono około 20% zabu-
dowań w 12 osadach ludzkich; w Zwoleniu  
w wyniku nalotów niemieckich we wrześniu 
1939 r. jak i walk „wyzwoleńczych” szkody 
dotknęły 512 domów mieszkalnych. 

Przez długie powojenne lata powiat kozie-
nicki nie mógł wydźwignąć się ze zniszczeń. 
Sprawozdania urzędników, relacje korespon-
dentów prasowych i delegacji Krajowej Rady 
Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej w dobitnych słowach ukazywały 
smutny obraz powojennej egzystencji: Cho-
dzące szkielety okryte łachmanami, zawszone  
i brudne, niedostatecznie odżywione. Więk-
szość osób żyła w warunkach uwłaczających 
godności ludzkiej. Do problemu ogólnona-
rodowego urosła m. in. kwestia „Dzieci Kie-

lecczyzny”, gdyż to właśnie najmłodsi mieli 
najmniejsze szanse na przeżycie w terenie 
tak katastrofalnie spustoszonym przez wojnę.  
W wywiadzie dla jednej z gazet wojewoda 
kielecki tak opisywał ten problem: (…)wsie 
i miasteczka znikły z powierzchni ziemi two-
rząc cmentarzysko, na którym niestety żyje 
bezdomnych ok. 35 tys. dzieci nagich, ubo-
gich, zziębniętych(…) Mobilizuje się wszystkie 
środki transportowe do przewożenia dzieci  
z przyczółka na tereny niezniszczone(…) Na 
wyjazd z powiatu kozienickiego zgłoszono 
najwięcej, ponad 4000 dzieci. Powiat kozieni-
cki określany był jako „polski zakątek nędzy 
i chorób”. Choroby zakaźne szerzyły się tutaj 
w tempie umożliwiającym powstanie epide-
mii, zaś młode organizmy dziecięce, najmniej 
odporne zagrożone były najbardziej: ⅔ dzieci 
to przyszli analfabeci, 85% niedożywionych 
i zagłodzonych, większości grozi zdziesiątko-
wanie przez choroby zakaźne - w takich bar-
wach opisywano przyszłość w warunkach 
powojennych.

W związku z koniecznością zorganizo-
wania pomocy w powiecie, Krajowa Rada 
Narodowa powołała specjalną Komisję Po-
selską i Biuro Kontroli ds. powiatów najbar-
dziej zniszczonych, złożoną z przedstawicieli 
Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich. W ten 
sposób zainicjowano akcję pomocy dla pięciu 
powiatów województwa kieleckiego, szcze-
gólnie spustoszonych przez wojnę, w ramach 
której prowadzone były zbiórki odzieży i do-
raźne dokarmianie dzieci na tych terenach. 

Nie sposób w tym miejscu choćby nie 
napomknąć o zachowaniu żołnierzy ACz na 
terenach „wyzwalanych”. Niepomni na znisz-
czenia, jakich doznały miasto i powiat Kozie-
nice, na obszarach tych zachowywali się jak na 
ziemiach zdobywczych. Sowieccy żołnierze 
wiele razy dopuścili się przestępstw pospoli-
tych, jakim było np. obrabowanie wszystkich 
pasażerów pociągu na linii Dęblin – Radom 
29 września 1945 r., bądź też ciężkich zbrod-
ni, jakim było usiłowanie zabójstwa i napad 
na fabrykę i Urząd w Pionkach. Napady i gra-
bieże dokonywane na osobach cywilnych po-
wtarzały się często także na innych terenach 
powiatu. Znaczne szkody wynikły również 
podczas przepędu zdobycznego bydła przez 
Sowietów do ZSRR, wtedy to wypasane 
zwierzęta wyjadały bardzo skromne zasiewy, 
co w połączeniu z plagą myszy, która nawie-
dziła powiat po zbiorach przyczyniło się do 
pogłębienia widma głodu.

KRZYSZTOF ZAJĄC

Historia 



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 1�

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 1 – styczeń 2008

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, Magdalena Domagała, Krzysztof Zając
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy. Uwagi prosimy kierować 
 do Lucyny Domańskiej – Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel. 048 611-73-44   fax. 048 611-73-41
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach

MagnuSzew dawniej i dziŚ

Prezentowane powyżej obrazy przed-
stawiają jeden z nielicznych na terenie 

powiatu kozienickiego pomników, który 
poświęcony był Józefowi Piłsudskiemu 

i żołnierzom walczącym w latach 1918-
1920 o niepodległy byt Polski. Wykonaw-
cą pomnika postawionego w 1929 r. był 
prawdopodobnie murarz z Magnuszewa 
Gronek. Odsłonięcia dokonano w 1930r. 
Zdjęcie archiwalne pochodzi z okresu 
okupacji niemieckiej wykonane zostało  
w 1941 r. Z prawej strony widnieje 
współczesny projekt dokładnie odwzo-
rowujący historyczny postument, który 
został zniszczony. Na tablicy widniał na-
pis o treści: „1930 POMNIK KU CZCI 
OJCZYZNY POLEGŁYCH NA POLU 
CHWAŁY PRZY ODPIERANIU 
NAJAZDU BOLSZEWIKÓW POD 
WODZĄ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  
W LATACH 1919-1921”. Obecnie trwa-
ją starania mieszkańców Magnuszewa  
o zrekonstruowanie i ustawienie tego wi-
domego znaku pamięci o obrońcach pol-
skich granic.

Serdecznie dziękujemy panu Markowi Drapale z Klubu Miłośników Ziemi Magnuszewskiej za udostępnienie zdjęć archiwalnych. 
Jednocześnie zachęcamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Biuletynu. 

Pierwsze wzmianki o kościele w Mni-
szewie pochodzą z roku 1413. Zamieszczo-
ne zdjęcia ilustrują kościół p.w. św. Rocha 
Wyznawcy: drewniany z okresu międzywo-
jennego oraz z czerwonej cegły wzniesiony  
w 1996 r. Ciekawa jest historia umiejscowie-
nia tego kościoła, ponieważ według tradycji 
postawiony on został w miejscu, na któ-
rym osiadł obraz św. Rocha zabrany razem  
z kościółkiem św. Andrzeja przez wzburzone 
nurty wylewającej Wisły. W 1768 r. książę 
Franciszek Lubomirski postawił modrzewio-
wy kościół, obity na zewnątrz tarcicami oraz 

pokryty gontem. W latach 1934-1937 trwała 
renowacja uznanego w 1935 r. za chroniony 
zabytek kościoła. Niestety, w 1944 r. – podob-
nie jak większość gminy – został praktycznie 

zrównany z ziemią. Po wojnie odbudowano 
prowizoryczną plebanię i kaplicę. Od 1996 r. 
na miejscu drewnianego kościoła stoi muro-
wany, o nowoczesnej architekturze.

Powyższe zdjęcie przedstawiają cen-
trum Magnuszewa. Na pierwszym planie 
współczesnego zdjęcia oglądamy umiej-
scowioną w październiku 1977 r. (60. 

rocznica rewolucji październikowej) na 
magnuszewskim rynku armato – haubicę 
kal. 152 mm, które brały udział w roku 
1944 w ostrzeliwaniu niemieckich pozy-

cji obronnych na przyczółku warecko-
magnuszewskim. Na rynku – który jest 
pozostałością założeń miejskich – oprócz, 
armato-haubicy stoi również pomnik Bra-
terstwa Broni. Na fotografii archiwalnej 
zobaczyć możemy pochód zorganizo-
wany z okazji rocznicy uzyskania praw 
miejskich przez Magnuszew w 1377 r. Na 
obu zdjęciach występuje charakterystycz-
ne szeregowe ustawienie domów wzdłuż 
drogi Kozienice – Warszawa.

KRZYSZTOF ZAJĄC
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