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Dokończenie na str. 2

BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO 
NA 2015 ROK

Budżet powiatu kozienickiego na 
2015 rok został uchwalony na IV Sesji 
Rady Powiatu Kozienickiego V Kadencji 
w dniu 12 stycznia 2015 roku. 

Dochody budżetowe na 2015 
rok prognozuje się w wysokości 
51.672.532,81 zł, w tym dochody bieżące 
49.091.532,81 zł, a dochody majątkowe 
2.581.000,00 zł. Prognozowana kwota 
dochodów na 2014 r. wg stanu na 1 stycz-
nia 2014 roku wynosiła 55.868.159,20 zł.

Na prognozowaną kwotę dochodów 
na 2015 rok składają się: subwencja ogól-
na w wysokości 18.337.490,00 zł, dotacje 
celowe z budżetu państwa w wysokości 
7.503.012,00 zł, dochody własne w wy-
sokości 25.065.230,81 zł, pozostałe do-
chody w wysokości 766.800,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z trzech 
części: część oświatowa – 15.603.750,00 zł; 
część wyrównawcza – 1.688.875,00 zł; część 
równoważąca – 1.044.865,00 zł.

Dotacje celowe obejmują: dotacje 
otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej 
– 7.031.052,00 zł, dotacje z budżetu pań-
stwa na realizację bieżących zadań włas-
nych – 471.960,00 zł.

Dochody własne powiatu obejmu-
ją głównie: udział w podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych (PIT – 10,25%) 
w kwocie 10.056.850,00 zł (na 2014 r. pro-
gnozowana kwota 9.597.954,00 zł), udział 
w podatku dochodowym od osób 
prawnych (CIT – 1,40%) w kwocie 
500.000,00 zł, wpłaty z opłat i kar za ko-
rzystanie ze środowiska (FOŚ) w kwocie 
4.000.000,00 zł, wpływy z tytułu odpłat-
nego nabycia prawa własności oraz pra-

wa użytkowania wieczystego nierucho-
mości (ze sprzedaży majątku) w kwocie 
1.860.000,00 zł, wpływy z usług w kwocie 
4.445.640,00 zł, dochody z najmu i dzier-
żawy składników majątkowych w kwocie 
326.720,00 zł, wpływy z opłat komu-
nikacyjnych w kwocie 1.389.547,66 zł, 
dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t. 
na zadania realizowane na podstawie po-
rozumień oraz z tytułu pomocy fi nanso-
wej na dofi nansowanie zadań własnych 
w kwocie 1.201.550,00 zł, dochody bie-
żące na programy, projekty, zadania fi -
nansowane z udziałem środków funduszy 
europejskich w kwocie 336.272,15 zł.

XXIII FINAł WOŚP

W niedzielę 11 stycznia w całym kra-
ju rozbrzmiały dźwięki XXIII już Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku Orkiestra grała na rzecz Pod-
trzymania Wysokich Standardów Lecze-
nia Dzieci Na Oddziałach Pediatrycznych 
i Onkologicznych oraz Godnej Opieki 
Medycznej Seniorów. 

Na terenie powiatu kozienickiego 
zorganizowane zostały trzy sztaby Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 
w Ogrodzie Jordanowskim w Kozieni-
cach, w Gminnym Centrum Rekreacji, 
Sportu i Promocji w Garbatce Letnisku 
oraz w Zespole Szkół w Ursynowie. 

Dla kozienickiego sztabu kwestowało 
80 wolontariuszy, którzy podobnie jak 
ich koledzy z innych miejscowości, już 
od wczesnych godzin porannych rozpo-
częli swoją dobroczynną działalność.

Jak co roku Kozienicki Dom Kultury im. 
Bogusława Klimczuka zorganizował szereg 
imprez towarzyszących zbiórce pienięż-
nej. Odwiedzający tego dnia KDK mogli 
zobaczyć m.in. pokazy: baletowy, baniek 
mydlanych, szalonych naukowców, ponad-
to animacje dla dzieci „Clownada”, czy też 
zajęcia plastyczne dla całych rodzin – ”Ma-
lujemy wspólnie wiersz”. Chętni mogli do-
łączyć do „Łańcucha miłości” oraz wziąć 
udział w licznych warsztatach. W ramach 
akcji „Złotóweczka za ciasteczko” za sym-
boliczną złotówkę można było skosztować 
wypieków wolontariuszy z Klubu Wolonta-
riatu „Skrzydła” z KDK oraz z Klubu „Szan-
sa” z I LO w Kozienicach. Zorganizowano 
również punkty pomiaru glukozy, ciśnienia 
tętniczego oraz analizy składu ciała. 

O godzinie 17.30 rozpoczął się koncert 
charytatywny. Na scenie zaprezentowały 
się zespoły wokalno-instrumentalno-ta-
neczne z Kozienickiego Domu Kultury: 
duet gitarowy Sławomir Tomczyk i Kac-
per Sikorski, zespół „Kids in action”, chór 
dziecięcy „Mały Gospel”, Młodzieżowa 
Estrada Piosenki oraz laureaci VI Konkur-
su Kolęd i Pastorałek „Na Ten Nowy Rok” 
i pary taneczne ze Szkoły Tańca „Styl”.
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O godzinie 20 na skwerze przed Do-
mem Kultury wspólnie zostało wysła-
ne światełko do nieba, podczas którego  
z łańcucha miłości z imionami wszyst-
kich odwiedzających w tym dniu KDK, 
utworzono serce. Odbyły się także poka-
zy Teatru Ognia i sztucznych ogni.

Gospodarze drugiego sztabu, mieszczą-
cego się w Gminnym Centrum Rekreacji, 
Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisku, 
również przygotowali szereg propozy-
cji w ramach grania z Wielką Orkiestrą.  
W programie znalazły się projekcje fil-
mów w Kinie za Rogiem, licytacja gadże-
tów przekazanych przez Fundację WOŚP,  
a w sali Gminnego Centrum Rekreacji, 
Sportu i Promocji można było wziąć udział 
w zajęciach Zumba Fitness, które poprowa-
dziła instruktorka Anna Banaś. Na zakoń-
czenie zaprezentował się zespół COLT 44. 
W tegorocznym garbackim kwestowaniu 
wzięło udział 21 wolontariuszy, którzy zbie-
rali pieniądze nie tylko na terenie Garbatki, 
ale także w Bogucinie, Bąkowcu i Gródku. 

Trzeci sztab WOŚP na terenie powiatu 
kozienickiego mieścił się w Zespole Szkół 
w Ursynowie, którego organizatorzy rów-
nież przygotowali bogaty program na ten 
wyjątkowy dzień.

Główna impreza rozpoczęła się o go-
dzinie 16.00. Bogaty występ artystyczny 
zaprezentowali: uczniowie klas I-III szko-
ły podstawowej, uczennice z gimnazjum,  
a także dwa zespoły taneczne „Break” oraz 
hard rockowy „Młot Na Czarownice”. Im-
prezie towarzyszył także kiermasz i licy-
tacja. Wśród licytowanych przedmiotów, 
oprócz gadżetów WOŚP, znalazły się piłki, 
plakaty z autografami polskiego pięściarza 
Mariusza Wacha oraz Kamila Bednarka 
gwiazdy muzyki reggae.

Na rzecz ursynowskiego sztabu kwe-
stowało 6 wolontariuszy z miejscowo-
ści Sucha w powiecie radomskim oraz  
9 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Ursy-
nowie, którzy kwestowali w Cecylówce 
Brzózkiej, Brzózie i Głowaczowie.

Podczas 23 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Dla Podtrzymania Wysokich 
Standardów Leczenia Dzieci Na Oddzia-
łach Pediatrycznych i Onkologicznych 
oraz Dla Godnej Opieki Medycznej Se-
niorów na terenie powiatu kozienickiego 
zebrano 45 663,77 zł

Sztab w Kozienicach – 36 128,02 zł
Sztab w Garbatce –Letnisku – 5 126,84 zł
Sztab w Ursynowie – 4 408,91 zł

Sabina Semeniuk 

W skład pozostałych dochodów wcho-
dzą: środki otrzymane z ARiMR na wypła-
tę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów 
rolnych z upraw rolnych i prowadzenie 
upraw leśnych w kwocie 120.000,00 zł, 
środki z Funduszu Pracy na finansowa-
nie kosztów wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 
441.800,00 zł, dotacja z Państwowego 
Funduszu Celowego przy Ministerstwie 
Sportu i Turystyki na budowę boiska pił-
karskiego w kwocie 205.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2015 rok planu-
je się w wysokości 51.072.532,81 zł, w tym 
wydatki bieżące 47.244.914,68 zł, a wydat-
ki majątkowe 3.827.618,13 zł. Planowana 
kwota wydatków na 2014 r. wg stanu na  
1 stycznia 2014 r. wynosiła 55.868.159,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych na 
budowę i przebudowę dróg powiatowych 
zaplanowano kwotę 1.284.000,00 zł oraz 
kwotę 100.000,00 zł jako dotację dla Gmi-
ny Kozienice w ramach pomocy finanso-
wej na dofinansowanie przebudowy drogi 
gminnej. 

Ze środków uzyskanych z opłat za ko-
rzystanie ze środowiska planuje się prze-
znaczyć dotację na pomoc finansową dla 
gmin z terenu powiatu kozienickiego na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
w kwocie 827.266,00 zł.

Na 2015 r. zaplanowano zakup dzie-
więcioosobowego samochodu typu mi-
krobus przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w ramach li-
kwidacji barier transportowych w powie-
cie kozienickim. Na ten cel powiat otrzy-
mał dofinansowanie ze środków PFRON 
w kwocie 80.000,00 zł, a środki własne 
zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne dla Szpi-
tala Powiatowego, zaplanowano dotację  
w kwocie 200.000,00 zł, na wydat-
ki inwestycyjne w dziedzinie pomo-
cy społecznej przeznacza się kwotę  
122.685,00 zł, w dziedzinie oświaty  
i wychowania oraz edukacyjnej opie-
ki wychowawczej na wydatki inwe-
stycyjne przeznacza się z FOŚ kwotę  
130.000,00 zł na urządzenie terenu ziele-
ni w Placówce Socjalizacyjnej PANDA. 
W dziedzinie kultury fizycznej w 2014 
r. powiat rozpoczął dwuletnią inwesty-
cję pn. „Budowa pełnowymiarowej pły-
ty boiska piłkarskiego ze sztuczną na-
wierzchnią przy ZS Nr 1 w Kozienicach”, 
na którą na 2015r. przeznacza się kwotę  

815.000,00 zł, całkowity koszt inwestycji 
wynosi 1.625.000,00 zł (źródła finansowa-
nia: środki własne – 583.330,00 zł, Gmina 
Kozienice – 650.000,00 zł, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki – 325.000,00 zł, Gmina 
Sieciechów – 66.670,00 zł).

Na programy i projekty finansowe  
z udziałem środków funduszy europej-
skich zaplanowano kwotę 498.851,04 zł, 
w tym wydatki majątkowe 121.467,04 zł.

Na 2015 rok planuje się udzielenie do-
tacji z budżetu powiatu w ogólnej kwo-
cie 2.581.665,04 zł, z tego podmiotom 
należącym do sektora finansów publicz-
nych 1.675.665,04 zł, podmiotom niena-
leżącym do sektora finansów publicznych 
906.000,00 zł, w tym dla szkół niepub-
licznych 886.000,00 zł – zgodnie z zasa-
dami przyjętymi w formie uchwały po-
przez organ stanowiący, dla stowarzyszeń 
– w ramach ustawy o pożytku publicznym 
20.000,00 zł.

Na obsługę długu (odsetki i dyskonto) 
zaplanowano kwotę 453.000,00 zł, a na 
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (dot. 
poręczenia kredytu dla Szpitala Powiato-
wego w Kozienicach) 1.320.254,00 zł.

W budżecie powiatu na 2015 r 
utworzono rezerwy: ogólną w kwocie 
130.000,00 zł, celową – na realizację za-
dań z zakresu zarządzania kryzysowego 
w kwocie 90.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycz-
nia 2015 roku wynosi 11.000.000,00 zł. 

W 2015 r. planowany jest wykup ob-
ligacji w kwocie 600.000,00 zł, rozchód 
z tego tytułu będzie sfinansowany nad-
wyżką budżetową. Wskaźnik zadłużenia 
do planowanych dochodów na 1 stycznia 
2015 r. wynosi 21,33%.

Przy opracowywaniu projektu budże-
tu na 2015 r. Zarząd Powiatu uwzględnił 
założenia przyjęte w projekcie ustawy bu-
dżetowej na 2015 rok: prognozowany śred-
nioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w wysokości 101,2%, 
średnioroczny wskaźnik wzrostu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej 
w wysokości 100,0%, wysokość obowiąz-
kowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% 
podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe.

Szczegółowe informacje dotyczące 
budżetu można znaleźć na stronie www.
kozienicepowiat.pl w zakładce powiat

JaDwiga kręciSz 
Skarbnik Powiatu

BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO 
NA 2015 ROK

XXIII FINAł WOŚP
Dokończenie ze str. 1
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W grudniu w okresie przedświą-
tecznym mieszkańcy powiatu kozieni-
ckiego mieli okazję spotkać się na or-
ganizowanych w gminach spotkaniach 
wigilijnych.

Święta Bożego Narodzenia kojarzą 
się z czasem pojednania, spotkaniami 
z najbliższymi, rodzinną atmosferą, ra-
dością, a spotkania wigilijne społeczno-
ści lokalnych są okazją do znalezienia 
kilku chwil do zadumy, wyciszenia się, 
odpoczynku od codzienności. Życzenia 
składane osobom współtworzącym daną 
społeczność, dzielenie się opłatkiem 
i rozmowa pozwalają zacieśnić więzy 
międzyludzkie, ale przede wszystkim 
pokazują, że nikt nie jest sam, jeśli tego 
nie chce. Wigilie w gminach powiatu ko-
zienickiego cieszyły się dużą frekwencją. 
Mieszkańcy chętnie uczestniczyli rów-
nież w przygotowaniach, w które włą-
czyli się zarówno dorośli jak i dzieci oraz 
młodzież szkolna. Jasełka przygotowane 
z udziałem dzieci występujących w pięk-
nych strojach były miłym wstępem do 
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. 
Każda gmina dodatkowo pochwaliła się 
czymś innym, związanym z jej charakte-
rem. W Garbatce – Letnisku na skwerku 
oraz w Kozienicach przy pływalni „Del-
fi n”, a w pozostałych gminach spotkania 
wigilijne odbyły się w szkołach lub Urzę-
dach Gmin. Lokalne specjały dodawały 
kolorytu, ale na odświętnie przygotowa-
nych stołach nie zabrakło tradycyjnego 
czerwonego  barszczyku, który domino-
wał w każdej gminie wraz z pierogami, 
kapustą z grochem i rybami. W słodkoś-
ciach przeważały makowce oraz pięknie 
ozdobione pierniczki.

Nigdzie nie zabrakło głośnego czyta-
nia Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, bo-
żego błogosławieństwa i życzeń od pro-
boszczów, wójtów oraz radnych.

Płynące z głębi serca życzenia, opła-
tek – symbol chleba i wzajemnego prze-
baczenia oraz wspólnie śpiewane kolędy 
sprawiły, że wigilie przebiegły w atmo-
sferze rodzinnego ciepła, były pełne wza-
jemnej sympatii i życzliwości. W każdej 
gminie przygotowane były również stoi-
ska z ozdobami świątecznymi, stroikami, 
pocztówkami wykonanymi przez ucz-
niów i wychowanków.

agnieSzka gaJDa

WIGILIE 
W GMINACH 

POWIATU 
KOZIENICKIEGO

STUDNIÓWKA W ZESPOLE SZKÓł 
NR 1 W KOZIENICACH

Studniówka w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach odby-
wa się tradycyjnie w dwóch terminach. 
Organizatorami balów studniówkowych 
są rodzice, którzy stanęli na wysokości 
zadania, aby ten pierwszy bal ich dzieci 
był niezapomniany. 

Pierwsza grupa maturzystów tańczyła 
poloneza w sobotę 10 stycznia 2015 roku. 
W balu studniówkowym uczestniczyli 
uczniowie z klas: 3 G LO z wychowawcą 
Mirosławem Mazurem, 3 D LO z wycho-
wawcą Izabelą Kęską-Cieślik, 4 techni-
kum ekonomicznego z wychowawcą Iwo-
ną Kościug i 4 technikum mechanicznego 
z wychowawcą Magdaleną Ziębą.

W sobotę 17 stycznia 2015 roku 
w balu studniówkowym uczestniczyła 
druga grupa abiturientów z klas: 3 B LO 
z wychowawcą Anną Gollasch, 3 F LO 
z wychowawcą Renatą Kurek i 4 techni-
kum gastronomicznego z wychowawcą 
Małgorzatą Suchecką.

Tradycyjnie bal studniówkowy rozpo-
czął dyrektor szkoły Ryszard Zając sło-
wami: Poloneza czas zacząć...

Zanim młodzież zatańczyła poloneza, 
najpierw wychowawcy wraz z dyrekcją 
zaprezentowali umiejętności w typowo 
polskim tańcu, który ma uatrakcyjnić ten 
szczególny wieczór.

W części ofi cjalnej balu studniówko-
wego swoje słowa do maturzystów skie-
rowali również zaproszeni goście, m.in. 
poseł Czesław Czechyra, starosta Janusz 
Stąpór i wicestarosta Krzysztof Stalmach, 
ksiądz Władysław Sarwa.

Podczas zabawy studniówkowej or-
kiestra zaprezentowała Show lat 70-tych.

Maturzyści bawili się w gronie kole-
żanek i kolegów do białego rana, a dobrą 
zabawę uwieczniali także na licznych fo-
tografi ach.

Teraz trzymamy już kciuki za ich do-
brze zdaną maturę.

anna goLLaScH

Informacje/Wydarzenia 
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TABLICA PAMIĄTKOWA W ENEA WYTWARZANIE

INFORMACJA DLA PłATNIKÓW!!!
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wcho-

dzi w życie ustawa z dnia 26 września 
2014 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fi zycznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), 
która określa nowe zasady składania do 
urzędów skarbowych wybranych PIT-ów 
i ma zastosowanie do dochodów uzy-
skanych począwszy od dnia 1 stycznia 
2014 r.
• Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, 

PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne oblicze-
nie podatku PIT-40 dla więcej niż pięciu 
podatników (osób fi zycznych), lub przy 
ich sporządzaniu korzystasz z usług biu-
ra rachunkowego, w/w formularze masz 
obowiązek przesyłać urzędowi skarbo-
wemu wyłącznie za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.
Informacja IFT-3/IFT-3R bez względu 
na liczbę sporządzanych informacji musi 
być obowiązkowo przesyłana drogą 
elektroniczną.

• Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, 
PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obli-
czenie podatku PIT-40 za nie więcej 
niż pięciu podatników (osób fi zycz-
nych) i czynności tych nie wykonu-
je za Ciebie biuro rachunkowe, w/w 
formularze możesz złożyć w formie 
papierowej. Spełnienie warunku do 
przesyłania w/w dokumentów w trady-
cyjny (pisemny) sposób nie pozbawia 
prawa do ich złożenia za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej.
• Powyższe formy przesyłania dotyczą 

także deklaracji PIT-4R, PIT-8AR.        
• Termin na przesłanie urzędowi skarbo-

wemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, 
PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie 
dokumentu elektronicznego upływa 
z końcem lutego roku następującego po 
roku podatkowym.

• Termin na przesłanie urzędowi skarbo-
wemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, 
PIT-11, PIT-R, PIT-40 w formie papie-
rowej upływa z końcem stycznia roku 
następującego po roku podatkowym.

• Termin na przesyłanie urzędowi skarbo-
wemu, po zakończeniu roku, PIT-4R, 

PIT-8AR upływa z końcem stycznia roku 
następującego po roku podatkowym.

• Niezależnie od formy złożenia PIT-8C, 
PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 urzędowi 
skarbowemu (elektronicznie lub papie-
rowo) termin przesłania tych dokumen-
tów podatnikowi pozostaje bez zmian 
(do końca lutego roku następującego po 
roku podatkowym).
Wszystkie niezbędne informacje znaj-

dziesz na www.portalpodatkowy.mf.gov.
pl w zakładce „Dla płatników”.

roman Frąckiewicz
naczelnik urzędu Skarbowego

w kozienicach

17 grudnia 2014 roku w siedzibie 
ENEA Wytwarzanie w Świerżach Gór-
nych odbyło się spotkanie, na którym do-
konano odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej dyrektorom Józefowi Zie-
lińskiemu i Adamowi Białemu, połączo-
ne ze spotkaniem opłatkowym.

Podczas spotkania wręczone zostały 
odznaczenia „Zasłużony dla Grupy Ka-
pitałowej ENEA”, które otrzymali Janusz 
Stąpór starosta powiatu kozienickiego 
oraz Tomasz Śmietanka burmistrz gminy 
Kozienice. Odznaczenia przyznane przez 
kapitułę, w skład której weszli przedsta-
wiciele Zarządu ENEA, wręczył Paweł 
Orlof przewodniczący Rady Nadzorczej. 

Naszym obowiązkiem jest współpraca ze 
wszystkimi na tym terenie, z zakładami prze-
mysłowymi i biznesem szeroko rozumianym 
– powiedział starosta dziękując za to wy-
różnienie – dlatego, że mamy pewne moż-
liwości i powinniśmy ułatwiać działalność 
na naszym terenie tak, jak tylko najlepiej to 
potrafi my. Symbioza powinna być w obie 

strony. Niektórzy mówią dzisiaj o społecznej 
odpowiedzialności biznesu za rzeczy niego-
spodarcze, nieekonomiczne – te, które służą 
ludziom. Do tej pory w Kozienicach dobrze 
to funkcjonowało. Myślę, że sam fakt tego 
odznaczenia świadczy o tym, że też Państwo 
jesteście zadowoleni ze współpracy z nami 
i oby ta współpraca była jak najlepsza.

Grupa Kapitałowa ENEA, która po-
siada silną pozycję rynkową w Polsce 
we wszystkich segmentach rynku elek-
troenergetycznego, w których prowadzi 
działalność, zajmuje się zarówno wytwa-
rzaniem energii elektrycznej, jak i jej dys-
trybucją oraz obrotem. 

agnieSzka gaJDa

Wydarzenia/Informacje
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TY JESTEŚ MOJE IMIĘ...
KATARZYNA ZYSKOWSKA – IGNACIAK

Ty jesteś moje imię i w kształcie, i w przy-
czynie,
i moje dłuto lotne.
Ja jestem, zanim minie wiek na koniu-bez-
czynnie,
ptaków i chmur zielonych złotnik.
Ty jesteś we mnie jaskier w chmurze rzeźbio-
ny blaskiem
nad czyn samotny.
Ja z ciebie ulew piaskiem runo burz, co nie 
gaśnie,
każdym życiem i śmiercią stokrotny.
Ty jesteś marmur żywy, przez który kształt mi 
przybył,
kształt w wichurze o świcie widziany,
który o mleczne szyby buchnął płomieniem 
grzywy
i zastygł w dłoni jak z gwiazdy odlany.
I jesteś mi imię ruchów i poczynaniem słu-
chu,
który pojmie muzykę i sposób,
który z lądu posuchy wzejdzie żywicą-du-
chem
w łodygę głosu. (1 III 1942)

Krzysztof Kamil Baczyński to je-
den z najważniejszych polskich poe-
tów XX wieku, podchorąży, żołnierz 
Armii Krajowej, podharcmistrz Sza-
rych Szeregów, jeden z przedstawicieli 
pokolenia Kolumbów. Zginął czwar-
tego dnia powstania warszawskiego 
mając zaledwie 23 lata, ale pozostawił 
po sobie utwory, które do dziś zachwy-
cają czytelników. Ogromne wrażenie 
wywiera na odbiorcach zwłaszcza jego 
poezja miłosna – tworzone dla uko-
chanej muzy Barbary Drapaczyńskiej 
pełne namiętności erotyki i poematy. 
Po latach poezja tego młodego twórcy 

stała się również inspiracją dla wielu 
muzyków,  jak choćby Ewy Demarczyk 
czy Grzegorza Turnaua, Jacka Kacz-
marskiego, Maanamu. 

„Ty jesteś moje imię” Katarzyny Zy-
skowskiej – Ignaciak to powieść o miło-
ści Barbary i Krzysztofa Baczyńskich, 
a jednocześnie kolejna powieść, która 
podtrzymuje tragiczną i romantycz-
ną legendę powstania warszawskiego. 
Wojna, zniewolenie, łapanki, uliczne 
egzekucje i gruzy stolicy w połącze-
niu z wszechobecnym cierpieniem oraz 
strachem to tło na pewno nie kojarzone 
z miłością. Jednak to w takich właśnie 
realiach skrzyżowały się drogi Basi 
i Krzysztofa – bardzo młodych, bardzo 
zakochanych, nieco zagubionych i nie-
śmiałych. Powieść Zyskowskiej – Igna-
ciak to historia o miłości wykradzionej 
wojnie. Historia z całą pewnością wzru-
szająca, która usytuowana została za-
równo w ginącej Warszawie, jak i kul-
turotwórczym Stawisku Iwaszkiewicza, 
wśród poetów i literatów, a także zwy-
czajnych ludzi – postaci z losami pełny-
mi ran, emocjami, pragnieniami, plana-
mi, przeszłością. Patrząc z perspektywy 
dzisiejszej Polski, ich miłość zakrawała 
na absurd, trwała bowiem niemiecka 
okupacja, ludzie z byle powodu ginęli 
na ulicy od kul esesmanów, a Krzysztof 
miał żydowskie pochodzenie, co jesz-
cze bardziej narażało go na śmierć z rąk 
okupantów. Oni jakby tego jednak nie 
zauważali, żyli swoją miłością i danymi 
im nawet krótkimi chwilami szczęścia. 
Autorka prześledziła wojenne losy oboj-
ga kawałek po kawałku, zaczynając od 
dnia ich pierwszego spotkania, poprzez 
kilkanaście miesięcy małżeństwa, aż 
po tragiczną śmierć obojga w powsta-
niu warszawskim. Jednym z narratorów 
swojej powieści Zyskowska – Ignaciak 
uczyniła samą Barbarę i każdy rozdział 
książki rozpoczyna pasażem z fi kcyj-
nego pamiętnika żony Baczyńskiego, 
pisanego już po ich ostatnim spotkaniu, 
w którym Basia pisze o swojej tęsk-
nocie, strachu przed śmiercią, gnie-
wie. Autorka na podstawie przeszło 
500 zachowanych wierszy Baczyńskie-
go odtworzyła sceny z życia tej naj-
słynniejszej pary pokolenia Kolumbów, 
zachowała jednak proporcję pomiędzy 
fi kcją a faktografi ą czasów wojny. 

Książka stała się również udokumen-
towaniem – tego, że w ogarniętej wojną 
Warszawie mogła równolegle z okru-

cieństwem i zagładą trwać tak piękna 
i spontaniczna miłość, a obok śmierci, bólu 
i przerażenia powstały słowa: 
„Stojąc przed lustrem ciszy
Barbara z rękami u włosów
Nalewa w szklane ciało
Srebrne kropelki głosu.
I wtedy jak dzban – światłem
Zapełnia się i szkląca
Przejmuje w siebie gwiazdy
I biały pył miesiąca (...)” (Biała magia 
4 I 1942)

agnieSzka gaJDa

12 stycznia odbyła się IV Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego V kadencji, na 
której ślubowanie złożył Wacław Woź-
niak i wszedł do Rady Powiatu Kozieni-
ckiego w miejsce radnego Dariusza Pi-
wońskiego, którego mandat wygasł.

Radny Wacław Woźniak jest członkiem 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Geodezji oraz Komisji Trans-
portu, Budownictwa, Dróg Publicznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego.

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach:
– zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady 

Powiatu Kozienickiego z dnia 15 grud-
nia 2014 w sprawie ustalenia składów 
osobowych Stałych Komisji Rady Po-
wiatu Kozienickiego,

– wyrażenia zgody Samodzielnemu Ze-
społowi Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach na wynajem pomiesz-
czeń Spalarni Odpadów Medycznych,

– delegowania radnych do Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku,

– Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Kozienickiego na lata 
2015 – 2028.
Podjęta została także uchwała budże-

towa na 2015 rok. 

Retransmisje Sesji Rady Powiatu Ko-
zienickiego można obejrzeć na kanale 
TV „Nasz Powiat” w sieci PROMON-
TEL w piątki, soboty i niedziele w go-
dzinach 10.00, 17.30 i 22.00 w tygodniu, 
w którym odbyła się sesja, jak również 
w internecie na www.kozienicepowiat.
pl/aktualności.

LucYna DomaŃSka-Stankiewicz

IV SESJA RADY 
POWIATU 

KOZIENICKIEGO

Informacje
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W SłUŻBIE DLA PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Parki krajobrazowe, ze względu na 

zajmowany obszar (ok. 8% powierzch-
ni kraju) oraz funkcje jakie pełnią, sta-
nowią ważny element systemu ochrony 
przyrody w Polsce. Są strukturą orga-
nizacyjną, która w sposób komplek-
sowy realizuje ochronę krajobrazu, 
zasobów przyrodniczych, dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. Spełnia-
ją rolę ośrodków edukacji w szerokim 
tego słowa znaczeniu oraz przyczynia-
ją się do zachowania tożsamości i od-
rębności regionów. Na Mazowszu jest 
9 parków krajobrazowych, ale tylko 
5 z nich w całości mieści się w teryto-
rialnych granicach województwa ma-
zowieckiego. Są to Parki: Brudzeński, 
Chojnowski, Kozienicki, Mazowiecki 
i Nadbużański. Parkami tymi admi-
nistruje Mazowiecki Zespół Parków 
Krajobrazowych. 

W naszym regionie szczególnie cen-
nym obszarem jest Puszcza Kozienicka, 
którą z dumą i poczuciem misji opie-
kuje się Zespół ds. Kozienickiego Par-
ku Krajobrazowego. Do obowiązków 
służby parku krajobrazowego należy 
m. in. monitorowanie terenu Parku, in-
wentaryzacja siedlisk przyrodniczych, 
stanowisk roślin, zwierząt i grzybów 
objętych ochroną gatunkową, podejmo-
wanie działań dotyczących identyfi kacji 
oraz oceny zagrożeń oraz współpraca 
z organami nadzorującymi rezerwaty 
i pomniki przyrody. 

W zakresie ochrony i propagowa-
nia walorów Parku, służba parku kra-
jobrazowego współpracuje z organami 
11 lokalnych samorządów, jednostkami 
organizacyjnymi Lasów Państwowych, 
organizacjami ekologicznymi i tury-
stycznymi, placówkami oświatowymi. 
Współpraca polega głównie na opi-
niowaniu decyzji administracyjnych 
i dokumentów planistycznych oraz na 
współdziałaniu przy organizacji im-
prez, realizacji projektów z zakresu 
edukacji ekologicznej i czynnej ochro-
ny przyrody, opracowywaniu materia-
łów edukacyjnych i promocyjnych oraz 
wytyczaniu ścieżek dydaktycznych. 

W minionym, 2014 roku sześciooso-
bowy zespół ds. Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego zrealizował wiele za-
dań. Wśród nich znalazły się projekty 
z zakresu czynnej ochrony raka błot-
nego i ryby różanki, pielęgnacja 
18 pomników przyrody z terenu 
5 gmin, realizacja filmu przyrodnicze-
go pt. „Kozienicki Park Krajobrazowy 
– zielone serce Mazowsza”, wydanie 

publikacji pt. „Poznajemy Mazowie-
ckie Parki Krajobrazowe”, wydanie 
publikacji i kalendarza promującego 
konkurs „Moje spotkania z Puszczą” 
oraz wydanie kolejnego – 19 nume-
ru czasopisma przyrodniczego „KU-
LON”. Zorganizowane zostały trzy 
imprezy turystyczne – dwa rajdy rowe-
rowe oraz spływ kajakowy. W ramach 
działalności z zakresu edukacji ekolo-
gicznej przeprowadzono wiele zajęć 
dydaktycznych, w których uczestni-
czyło ponad 3000 osób. Zorganizowa-
no trzy konkursy przyrodnicze – dwa 
o zasięgu regionalnym i jeden o za-
sięgu wojewódzkim. W ośrodku edu-
kacyjno – muzealnym Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego w Augustowie 
wykonano nową infrastrukturę tere-
nową służącą edukacji ekologicznej. 

Współpracowano z Zakładem Karnym 
w Żytkowicach – przy pomocy osadzo-
nych sprzątano tereny leśne w ramach 
programu „Czyste lasy na Mazowszu”.

Realizacja większości zadań była 
możliwa dzięki pomocy Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Nadleśnictw: Kozienice, Radom i Zwo-
leń, samorządów oraz ich jednostek or-
ganizacyjnych. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za współpracę, a zaintere-
sowanych szczegółami naszej działal-
ności zapraszamy na stronę internetową 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego: 
www.parkiotwock.pl/index.php/ko-
zienicki-park-krajobrazowy.

beata waLuŚ
zespół ds. kozienickiego 

Parku krajobrazowego 

Informacje
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UCZEŃ I LO W KOZIENICACH – DRUGI W POLSCE 
PRESTIŻOWE OSIĄGNIĘCIE MICHAłA KUŹMIŃSKIEGO 
W MISTRZOSTWACH W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

16 grudnia 2014 r. zostały ogłoszone 
wyniki testu końcowego, podsumowujące 
osiągnięcia uczniów ze szkół całej Polski, 
którzy wzięli udział w ogólnopolskich mi-
strzostwach w nauce języka angielskiego. 
Wśród ścisłego grona laureatów, spośród 
ponad 5000 uczniów, znalazł się Michał 
Kuźmiński – uczeń klasy III d z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-
ckiego w Kozienicach. Zajął on II miejsce 
w kategorii zaawansowanej. Michał jest 
jednym z szerokiego grona młodych ludzi 
(w wydarzeniu brało udział 5024 osoby 
z ponad 700 szkół), którzy zgłosili się w li-
stopadzie do konkursu. Przez ponad miesiąc 
trenował naukę języka na multimedialnej 
platformie langloo.com/langloocup, ko-
rzystając z zamieszczonych tam materiałów 
edukacyjnych, które obejmowały tysiące 
ćwiczeń językowych i zagadnień gramatycz-
nych. Uczestnik mistrzostw samodzielnie 
przyswajał nową wiedzę, a także powtarzał 
i utrwalał materiał opanowany już wcześ-
niej. Mistrzostwa nie były konkursem na 
najlepszą znajomość języka, ich celem było 
określenie postępu, jaki poczynili uczestnicy 
w określonym czasie. Osiągnięcie statusu 
laureata wymagało od uczniów dużego za-
angażowania, wielu godzin ćwiczeń i wyko-
nania szeregu zadań, z którymi musiał zmie-

rzyć się każdy z nich. 
Jak wyglądała praca nad poszerzaniem 

wiedzy językowej zapytaliśmy samego laure-
ata – „Do uczestnictwa w konkursie zachęciła 
mnie pani Bożena Stępień – wychowawczyni 
i nauczycielka języka angielskiego. Podjąłem 
to wyzwanie, sądząc, że na kilka miesięcy 
przed maturą będzie to doskonały sposób po-
wtórzenia i usystematyzowania wiedzy języko-
wej, nie oczekiwałem jednak takiego sukcesu. 
Praca nie była zbyt uciążliwa, wystarczyło 
kilka minut dziennie ćwiczyć i bez problemu  
realizowałem wymagany materiał. Uważam, 

JASEłKA W MAGNUSZEWIE
Styczeń 2011 roku, wśród pracowników 

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum 
Kultury w Magnuszewie rodzi się pomysł, 
może byśmy spróbowali otworzyć własne 
koło teatralne. Dzwonimy, rozmawiamy, 
namawiamy i udało się, mamy chętnych. 
I tak od 4 lat nasze amatorskie koło teatral-
ne dwa razy do roku przedstawia Misteria 
Męki Pańskiej i Bożonarodzeniowe Ja-
sełka. W tym roku w Święto Trzech Króli 
w Kościele Parafi alnym pod wezwaniem 
Jana Chrzciciela w Magnuszewie Ama-
torska Grupa Teatralna działająca przy 
GBP-CK przedstawiła Jasełka pod tytułem 
„Tak było, tak jest i tak będzie”. Akcję Ja-
sełek przeniesiono tym razem do Magnu-
szewa, miejscowa ludność przeżywa czas 
oczekiwania na narodziny Jezusa. Dla 
jednych jest to czysta komercja, czyli: za-
kupy, przygotowania wieczerzy wigilijnej, 
choinka, prezenty, dla innych przeżycia 
duchowe: narodziny Pana Jezusa w sta-
jence, kuszenie diabłów Heroda, szczere 
i otwarte serca pastuszków. To wszystko 
w całość zebrały w jednym scenariuszu: dy-
rektor GBP-CK Elżbieta Wachnik i siostra 

organistka Ewa Maciąg. Kunsztu i powagi 
przedstawieniu nadała oprawa muzyczna 
przygotowana również przez siostrę or-
ganistkę oraz piękne, kolorowe, epokowe 
stroje wykonane przez samych aktorów 
lub przy pomocy pracowników biblioteki. 
Licznie zgromadzona w dniu 6 stycznia 
2015 r. w kościele publiczność nagrodziła 

że warto uczestniczyć w tego typu przedsię-
wzięciach, gdyż pozwalają znacząco posze-
rzyć zakres słownictwa i lepiej przygotować 
się do matury.” – mówi Michał.

Naszemu laureatowi serdecznie gra-
tulujemy zdobytego tytułu, tym bardziej, 
że jest on zaangażowany w inne konkursy 
i olimpiady, w których także odnosi suk-
cesy. Życzymy wytrwałości i dalszych do-
skonałych wyników.

JuStYna kwaŚnik 
nauczyciel j. polskiego

występujących gromkimi brawami i opuś-
ciła kościół z nadzieją na następne przeży-
cia już za kilka miesięcy na Misterium Męki 
Pańskiej. Mamy nadzieję, że ich życzenie 
zostanie spełnione.

Dyrekcja i pracownicy
gbP-ck magnuszew

Informacje/Wydarzenia
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Dokończenie na str. 9

PARAFIA KOŚCIOłA POLSKOKATOLICKIEGO 
PW. MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ I KRÓLOWEJ 

POKOJU W STUDZIANKACH PANCERNYCH
Odwiedzając znaną i upamiętnioną 

głównie przez wielką bitwię pancerną 
z sierpnia 1944 r. wieś Studzianki Pancer-
ne w gm. Głowaczów, chyba mało kto wie 
o funkcjonującej tu wspólnocie religijnej 
– kościele polskokatolickim.

Początki tego zgromadzenia sięgają 
przełomu XIX i XX w., a jego historycz-
ną kolebką  jest miasto Scranton w stanie 
Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. 
Powstanie kościoła narodowego wiąże się 
ze sporami Polonii amerykańskiej z koś-
ciołem katolickim, zaś jego założycielem 
był ks. Franciszek Hodur – polski emi-
grant z Galicji. W marcu 1897 r. ogłosił 
on powstanie Polskiego Kościoła Refor-
mowanego, buduje kościół w Scranton, 
w rok później jego zgromadzenie para-
fi alne zdecydowało o odłączeniu swojej 
parafi i od kościoła rzymskokatolickiego. 
Kościół katolicki zareagował obłożeniem 
ekskomuniką, wykluczeniem ze swojej 
wspólnoty ks. Hodura i jego parafi an. Od 
1900 r. do liturgii kościoła wprowadzono 
język polski. W 1907 r. Polski kościół na-
rodowy przystępuje do Uni Utrechckiej 
Kościołów Katolickich. 

W Polsce pierwsze parafi e kościoła 
narodowego powstają po odzyskaniu nie-
podległości.  Pomimo licznych prób lega-
lizacji Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego, nie uzyskał on prawnego 
uznania przez polskie władze w okresie 
międzywojennym. Biskupem diecezji pol-
skiej kościoła w latach 30. był ks. Józef 
Padewski. W 1939 r. w Polsce kościół ten 
liczył ok. 100 tys. wiernych, skupionych 
w 52 parafi ach i 12 fi liach parafi alnych, w 
których opiekę duszpasterską sprawowało 
52 księży. 

Po II wojnie światowej w nowej rze-
czywistości społeczo-politycznej, socja-
listyczne władze polski w 1946 r. uznały 
legalność działania Polskiego Narodowe-
go Kościoła Katolickiego, jednak mając 
na uwadze m.in. fakt, że jego kolebka 
i hierarchowie wywodzili się z wrogiego 
komunistom państwa, władze kraju odno-
siły sie do niego niechętnie. W latach sta-
linizmu podjęto próby podporządkowania 
sobie wszystkich związków wyznanio-
wych. W wyniku nacisków aresztowań, 
zastraszania i innych metod bezpieki, 
władze przejęły kontrolę nad tym kościo-
łem. W 1951 r. polska diecezja Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego ogło-
siła autokefalię (niezależność) i odłącze-
nie diecezji PNKK od całości kościoła 
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
oraz utworzeniu w pełni niezależnego 
Kościoła Polskokatolickiego, który był 
zupełnie zależny od władz PRL. Jedno-
cześnie przeprowadzono czystkę w szere-
gach kapłanów, usuwając księży niezga-
dzających się na nowe porządki. Władze 
stworzyły swój własny kościół: mianowa-
ły biskupów, wyrzucały ich ze stanowisk, 
kierowały polityką kadrową, obsadzały 
duchownych, fi nansowały całą działal-
ność organizacyjną. 

Po 1989 r. Kosciół polskokatolicki 
odcina się od niechlubnej przeszłości 
i próbuje znaleźć porozumienie z koś-
ciołem rzymskokatolickim. W 1992 r. 
w Scranton odbyło się Nabożeństwo go-
jenia ran, w czasie którego odwołano eks-
komunikę rzuconą przez papieża Leona 
XIII w 1898 na ks. Franciszka Hodura. 

W 1995 r. Sejm Polski przyjął Usta-
wę o stosunku Państwa do Kościoła 
Polskokatolickiego w RP. 27 czerwca 
1995 r. najwyższa władza kościoła – Sy-
nod Ogólnopolski  przyjął „Prawo we-
wnętrzne Kościoła Polskokatolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej”. Na tym 
synodzie wybrano również obecnego 
zwierzchnika kościoła bp prof. dr hab. 
Wiktora Wysoczańskiego. W roku 1998 
rozpoczął się dialog z Kościołem Rzym-
skokatolickim, którego celem jest zbliże-
nie, a w dalszej perspektywie – zjedno-
czenie obu Kościołów. 

Nauka kościołów polskokatolickich 
nie odbiega od wiary i tradycji Kościoła 
katolickiego. W sprawowaniu tych świę-
tych czynności posługuje się kalendarzem 
liturgicznym roku kościelnego. Najwyż-
szą cześć Kościół oddaje Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu. Kościół oddaje cześć 
aniołom, apostołom, męczennikom i świę-
tym, a wśród nich w szczególny sposób 
Maryi Pannie. Kościół uznaje tradycyjne 
7 sakramentów, zgodnie z nauką kościo-
ła katolickiego. Eucharystia sprawowana 
jest pod dwiema postaciami: ciała i krwi 
pańskiej. Podstawowymi kwestiami od-
różniającymi kościół polskokatolicki od 
rzymskokatolickiego są kwestie praktyki 
życia. Kościół polskokatolicki, nie uzna-
je dogmatu o nieomylności papieży i nie 
podlega jurysdykcji Watykanu. Spowiedź 
przyjmuje dwojaką formę: indywidualną 
(uszną) – dzieci i młodzież do lat 18 oraz 
na życzenie dorośli, a także ogólną (zbio-

Historia
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rową). Celibat księży nie jest obowiązko-
wy – pozostaje dobrowolnym wyborem 
duchownych, kościół polskokatolicki 
uznaje ważność sakramentów świętych 
udzielonych wiernym w innych kościo-
łach chrześcijańskich. 

Obecnie w kościele polskokatolickim 
jest około 20 tys. wiernych. Administra-
cyjnie podzielony jest na trzy diecezje: 
warszawską, wrocławską i krakowsko-
czestochowską, ma 12 dekanatów, 77 
parafi i. 

Jedną z parafi i dekanatu warszawsko-
łódzkiego, diecezji warszawskiej, położo-
ną na terenie powiatu kozienickiego jest 
parafi a pw. Matki Bożej Wniebowziętej 
i Królowej Pokoju w Studziankach 
Pancernych. Powstała ona w styczniu 
1952 r., a jej pierwszym opiekunem 
i proboszczem był ks. Eugeniusz Wie-
lachowski. Początkowo msze odbywały 
się w wojskowym baraku-kaplicy, który 
w niewyjasnionych okolicznościach spło-
nął. Na jego miejscu w 1958 r., m.in. ze 
składek wiernych wybudowano muro-
waną świątynie i drewnianą plebanię. 
Z chwilą założenia parafi i liczyła ona 932 
wiernych, dziesięć lat później liczba ta 
zmalała do około 500 parafi an. Obecnie 
parafi a liczy około 100 osób. Przez ponad 
60 lat do dziś proboszczami parafi i byli: 
ks. Eugeniusz Wielachowski, ks. Jerzy 
Rybka, ks. Henryk Dąbrowski, ks. Leszek 
Kołodziejczyk, ks. Jacek Mularczyk oraz 
ks. Marek Pawełczyk, który objął parafi ę 
w listopadzie 2001 r. 

Ksiądz Marek Pawełczyk urodzony 
w 1970 r. pochodził z parafi i w Bolesła-
wiu koło Olkusza, gdzie w 1997 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Niedługo po obję-
ciu parafi i studziankowskiej zorganizo-
wał jubileusz 50-lecia jej istnienia, który 
odbył się 18 sierpnia 2002 r. Oprócz dusz-
pasterstwa przez długie lata angażował się 
w życie społeczne Studzianek Pancernych 
i ich mieszkańców. Współpracował m.in. 
przy organizacji kolejnych uroczystości 
rocznicowych bitwy pod Studziankami. 
Był dobrym pedagogiem i wychowaw-
cą, dla dzieci i młodzieży ze Studzianek 
i okolic organizował kolonie, półkolonie, 
wyjazdy do kina, na basen, a także spływy 
kajakowe. Ks. Marek Pawełczyk zmarł 
nagle 2 stycznia 2015 r. w Studziankach 
Pancernych.

krzYSztoF zaJąc

PARAFIA KOŚCIOłA POL-
SKOKATOLICKIEGO 

PW. MATKI BOŻEJ WNIEBO-
WZIĘTEJ I KRÓLOWEJ 

POKOJU W STUDZIANKACH 
PANCERNYCH

KONKURS REGIONALNY ZNAK JAKOŚCI – 
W POSZUKIWANIU DAWNEJ TRADYCJI I SMAKU

Moja babcia często powiada, że dzi-
siaj ani kawa, ani herbata nie pachną tak 
jak kiedyś, a szynka jedzona od święta 
już tak nie smakuje. I może faktycznie 
coś jest prawdy w babcinych słowach, 
bo wraz z rozwojem produkcji maso-
wej w naszym kraju, coraz częściej 
narzekamy na smak i klasę niektórych 
produktów, dostrzegając, że ich wielka 
różnorodność nie idzie często w parze 
z ich jakością.

W ten sposób nasze Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Ko-
zienicka” postanowiło dołączyć do „tro-
picieli” dawnych, dobrych produktów, 
które stałyby się dodatkowo wizytówką 
naszego regionu.

W związku z tym we wrześniu 
2014 roku ogłosiliśmy Konkurs „Regio-
nalny Znak Jakości”.

Intencją przedsięwzięcia było wy-
łonienie wyrobów lub usług, z którymi 
utożsamiają się mieszkańcy regionu oraz 
promocja zasobów obszaru subregionu 
„Południowe Mazowsze”, wspieranie 
przedsiębiorczości i inicjatyw społecz-
nych. 

Wytwórcy nagrodzonych produktów 
oprócz nagród o wartości 1000 tys., mieli 
mieć przyznane prawo do posługiwania 
się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, 
w odniesieniu do nagrodzonych produk-
tów, otrzymać tablice informacyjną z lo-
kalnym znakiem jakości oraz promocję 
w naszych mediach. 

Udział w zabawie mógł wziąć każ-
dy – zarówno wytwórcy, jak i miłośnicy 
regionu.

Jedynym wymogiem było, aby pro-
dukty zgłaszane na konkurs wytwarzane 

były w sposób indywidualny, nie na ma-
sową skalę, z półproduktów lub surow-
ców lokalnie dostępnych.  

W związku z tym, w szranki stanę-
li między innymi: masarze, piekarze, 
właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych oraz twórcy regionalni, któ-
rzy zgłosili na konkurs swoje niepo-
wtarzalne wyroby.

Spośród wszystkich zgłoszeń konkur-
sowych kapituła konkursowa wyłoniła po 
jednym najlepszym z dwóch kategorii: 
produkt materialny oraz produkt – usłu-
ga. Wybór naprawdę nie był łatwy, bo 
wszystkie produkty były niepowtarzalne 
oraz wyjątkowe.

W kategorii produkt materialny pierw-
sze miejsce zajął rzeźbiarz Zbigniew Ku-
rasiewicz. 

W kategorii produkt – usługa Stanisła-
wa Kowalczyk, która na konkurs zgłosi-
ła swoje gospodarstwo agroturystyczne, 
w którym dodatkowo produkuje prze-
pyszne kozie sery.

Laureaci otrzymali w nagrodę nowo-
czesną pralkę i telewizor.

Konkurs wzbudził spore zaintere-
sowanie wśród lokalnej społeczności. 
W związku z tym, postanowiliśmy ogło-
sić jego kolejną edycję, tym samym za-
praszając Państwa do zabawy.

Tym razem zgłoszenia będziemy 
przyjmować do dnia 13.02.2015 roku. 

Wszystkich zainteresowanych pro-
simy o zapoznanie się z regulaminem 
oraz formularzami zgłoszeń, które do-
stępne są na naszej stronie internetowej: 
www.lgdkozienice.pl.

aLekSanDra wieczorek
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WARSZTATY NOWOCZESNEGO CIEŚLI
CENTRUM KSZTAłCENIA USTAWICZNEGO 

W GARBATCE – LETNISKU
Otwarty rynek polski i europejski sta-

wia coraz większe wymagania. Często 
już nie wystarczy dobrze wykonać wy-
rób, ale należy wnieść w ten wyrób coś 
wyjątkowego, niepowtarzalnego, jakiś 
detal czy też osobliwą formę plastycz-
ną, która wyróżni go spośród innych. 
Ważnym czynnikiem w utrzymaniu 
się na rynku, jest również ustawiczne 
dokształcanie się w branży, w której 
pracujemy oraz branżach pokrewnych. 
Oprócz wiedzy fachowej wykonawca 
musi mieć wiedzę ogólną i umiejętno-
ści interpersonalne ułatwiające kontakt 
z klientem, co często pomaga w rozwią-
zywaniu problemów związanych z za-
trudnieniem. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Garbatce-Letnisku stosując od lat 
powyższe założenia z powodzeniem 
realizuje kursy zawodowe w zawodach 
cieśla, stolarz oraz od września 2015 
również dekarz. Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Garbatce-Letnisku od 
wielu lat współpracuje z wiodącymi 
markami narzędzi dla cieśli, stolarzy 
tj. marką Festool oraz firmą Dietrich`s, 
prowadzącą szkolenia w zakresie ob-
sługi programów wspomagających 
projektowanie i wykonawstwo budyn-
ków drewnianych. Pracownicy i pre-
zenterzy tych firm są wraz z mistrzami 
stolarstwa i ciesielstwa wykładowcami 
na organizowanych przez CKU kur-
sach. Mając tak doświadczoną kadrę 
wykładowców oraz wsparcie profe-
sjonalnego czasopisma „Fachowy De-
karz & Cieśla” jako szkoła staramy 
się nadążać za nowościami rynku za-
praszając przedstawicieli wiodących 
marek branży ciesielskiej, stolarskiej 
i dekarskiej prezentując ich osiągnię-
cia naszym słuchaczom. 

W sobotę 10 stycznia 2015 r. Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Gar-
batce-Letnisku oraz Gazeta „Fachowy 
Dekarz&Cieśla”, zaprosili na pokazy 
najlepsze na rynku firmy z branży cie-
sielskiej, stolarskiej i dekarskiej. Pro-
gram pokazów był ułożony tak, aby za-
wierał kolejne etapy prac związanych 
z pracami ciesielskimi i dekarskimi 
w rzeczywistości.

Jako pierwsza zaprezentowała się 
firma B.Pro oferująca profesjonalne 
techniki połączeń dla cieśli, dekarzy, 
zbrojarzy, producentów domów drew-
nianych i suchej zabudowy. Szczegól-

nie ciekawym była prezentacja narzę-
dzi pneumatycznych stosowanych we 
wszelkiego rodzaju połączeniach. Na-
stępnie firma 3DDisto zaprezentowała 
oprogramowanie oraz laserowe przy-
rządy pomiarowe stosowane podczas 
wykonywania pomiarów budynków jak 
również elementów konstrukcyjnych. 
Laserowe pomiary oraz skanowanie 
pomieszczeń szczególnie pomocne 
jest podczas pomiarów pomieszczeń 
o skomplikowanych kształtach. Za-
stosowanie technologii skanowania 
ułatwia prace nie tylko cieślom przy 
pomiarach połaci dachowych czy kuba-
tury budynków, ale również dekarzom 
oraz stolarzom np. przy projektowaniu 
i wykonywaniu schodów i innych wy-
robów. Kolejną była firma Dietrich’s 
prezentująca oprogramowanie ułatwia-
jące prace związane z projektowaniem 
i wykonywaniem więźb dachowych 
oraz budynków drewnianych. Opro-
gramowanie to ma szczególne znacze-
nie podczas wykonywania konstrukcji 
drewnianych o wysokim stopniu skom-
plikowania. Następnie firmy Mafell 
oraz Festool zaprezentowały naj-
wyższej jakości narzędzia ciesielskie 
i stolarskie, którymi można perfekcyj-
nie wykonać wszystkie prace na placu 
budowy np. wykonanie zamków cie-
sielskich, wyrzynanie elementów pro-
filowych oraz połączenie elementów 
konstrukcyjnych. Jako ostatnia zapre-
zentowała się firma Simpson oferująca 
najwyższej jakości systemy połączeń 

elementów drewnianych stosowanych 
w ciesielstwie, dekarstwie i stolar-
stwie.

Należy dodać, że wszystkie pre-
zentowane oprogramowania mogą ze 
sobą współpracować. Jeśli dane pozy-
skane podczas pomiarów i skanowania 
pomieszczeń zostaną przekazane do 
oprogramowania projektującego np. 
więźby dachowe to otrzymamy bardzo 
szybko jej projekt oparty na laserowej 
dokładności. Kolejne przetwarzanie 
danych umożliwia otrzymanie zesta-
wień, wykazów oraz wycen wszystkich 
potrzebnych do budowy materiałów 
i łączników.

Prezentacje wszystkich fi rm, były 
bardzo merytoryczne, co potwierdzili 
uczestniczący w pokazach słuchacze 
kursów kwalifi kacyjnych oraz zainte-
resowani okoliczni cieśle, stolarze jak 
również dekarze. Prezentujące się fi rmy 
również były zadowolone z przebiegu 
spotkania czego dowodem są deklaracje 
dalszej współpracy z CKU w Garbatce-
Letnisku. 

Nowy rok w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Garbatce-Letnisku 
rozpoczął się bardzo pracowicie. Wraz 
z organizacją pokazów dla trwających 
już kursów kwalifikacyjnych w zawo-
dach cieśla i stolarz, rozpoczynamy 
nabór na nowe turnusy tych kursów. 
Należy wspomnieć, że kursy kwali-

Dokończenie na str. 13
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CO Z LABORATORIUM?

Dokończenie na str. 13

Panie Starosto, na ostatniej Sesji Rady 
Powiatu była mowa o laboratorium 
działającym w strukturach szpitala. 
Proszę powiedzieć, jakie są plany dal-
szej działalności i z czego wynikają?

Nie można wyrywać problemu labo-
ratorium z szerszego kontekstu, prob-
lemów całego szpitala. W momencie, 
kiedy w 2009 roku przyjęliśmy program 
naprawczy, zdecydowaliśmy o całym 
szeregu działań mających poprawić sy-
tuację szpitala. Zapadła też decyzja, że 
utrzymujemy zakład jako zakład pub-
liczny, nie przekształcamy w spółkę, nie 
rozważamy dzierżawy, ale jednocześnie 
musimy zmniejszyć koszty szpitala, aby 
mógł funkcjonować bez zagrożenia. 

Uważam, że dobrze zrobiliśmy, pa-
trząc na losy niektórych spółek prawa 
handlowego, które się pojawiły w służbie 
zdrowia – losy tych spółek potwierdzają, 
że nasza decyzja była słuszna. Gdy spoj-
rzymy na całokształt, na cały problem 
szpitala, to wtedy będziemy patrzyli na 
laboratorium jako na jeden z jego ele-
mentów. Jeżeli roczne koszty laborato-
rium wynoszą 2 mln 800 tysięcy złotych, 
a przychody z działalności laboratorium 
to kwota tylko 100-200 tysięcy zł, NFZ 
tego nie fi nansuje, musimy go sami utrzy-
mać, to jest to jedno z miejsc, gdzie te 
oszczędności mogą się pojawić.

Jeżeli fi rmy duże, które się interesują 
tego typu działalnością, chcą prowadzić 
laboratorium za 1 mln 600 tys. zł, to moż-
na się już zaczynać zastanawiać nad tym, 
czy nie warto wykonać jakiegoś ruchu, bo 
ten milion może nie szokuje przy całych 
kosztach szpitala, rocznie sięgających 
50 mln złotych, ale niemniej nie jest bez 
znaczenia. Nie jest jednak przesądzona 

jakakolwiek decyzja. Są różne drogi doj-
ścia do oszczędności. Może to być spół-
ka, która wejdzie z zewnątrz, w wyniku 
dzierżawy, może to być spółka pracow-
nicza. Ja osobiście jestem zwolennikiem 
spółki pracowniczej, uważam, że to jest 
najlepsze rozwiązanie, żeby pracownicy 
laboratorium wzięli w swoje ręce to la-
boratorium, a ponieważ zakład jest pub-
liczny, więc zawsze będzie miał pewność 
(będzie podpisana umowa), że badania 
laboratoryjne szpital będzie zlecał. No 
i kwestia tzw. kosztów społecznych, naj-
mniej to się odbije na pracownikach. Moż-
na też poszukać oszczędności w ramach 
tego systemu, w jakim laboratorium w tej 
chwili działa i jeszcze znaleźć pieniądze. 
Musimy to brać pod uwagę, koszty labo-
ratorium musimy obniżyć, bo chodzi tu 
o funkcjonowanie całego szpitala.

Program naprawczy zakładał zmniej-
szenie etatów w szpitalu o ponad 200, co 

zbilansowałoby szpital, nawet by miał 
zysk. Zdecydowaliśmy się z ówczes-
nym Dyrektorem SPZZOZ na bodajże 
102 albo 104, czyli wzięliśmy pod uwagę 
koszty ludzkie. Ale ja zawsze twierdzę, że 
jak chcesz liczyć na coś, to licz na siebie. 
Uważam, że przynajmniej w najbliższej 
przyszłości, nie powstaną programy, nie 
zmieni się na tyle fi nansowanie szpita-
li, czy polityka NFZ-u, która w sposób 
gruntowny poprawiłaby sytuację naszego 
szpitala. Jeżeli by jednak tak się stało, to 
bym się niezwykle ucieszył, ale najpierw 
musimy szukać u siebie możliwości 
i wszystko robić, żeby szpital funkcjo-
nował, bo jest bardzo potrzebny, to jest 
dobry szpital, jest dobry personel i dobre 
wyposażenie. Oczywiście musimy zrobić 
wszystko, by było jeszcze lepiej.

Dyskusje, które odbywają się gdzieś na 
zasadzie takiej, że ktoś, coś, gdzieś mówi, 
nie do końca są zgodne z prawdą. Chcę 
podkreślić, że nikt niczego nie przesądza. 
Może być spółka pracownicza, może być 
fi rma zewnętrzna, laboratorium może być 
także w strukturze szpitala, tak jak było, 
przy poczynieniu zmian organizacyjnych 
i znalezieniu oszczędności. Ja może po-
wiem tak: z mojego punktu widzenia dy-
rektor, który nie szukałby oszczędności 
w funkcjonowaniu szpitala, oczywiście 
nie kosztem pacjenta zaznaczam oraz 
środków fi nansowych dla szpitala, to jest 
zły dyrektor.

13 stycznia w SPZZOZ w Kozienicach 
odbyło się spotkanie z pracownikami 
laboratorium. Czy możemy mówić już 
o konkretnych ustaleniach, które za-
padły podczas tego spotkania?

Informacje
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Dokończenie ze str. 12

fikacyjne są nową formą kształcenia 
osób dorosłych. Ta BEZPŁATNA for-
ma kształcenia przeznaczona jest dla 
wszystkich osób pełnoletnich, chcą-
cych zdobyć nowy atrakcyjny zawód, 
uzyskać i potwierdzić kwalifikacje 
dyplomem państwowym honorowa-
nym w państwach Unii Europejskiej. 
Czas trwania kursów to 2 semestry 
w systemie wieczorowym lub 3 semestry 
w systemie zaocznym.

Zaletą organizowanych przez CKU 
w Garbatce-Letnisku kursów jest 
szczególna atmosfera, którą tworzą 
słuchacze o różnym stopniu wiedzy 
i doświadczenia zawodowego. Podsta-
wowe treści teoretyczne przekazywane 

Dokończenie ze str. 10

są na zajęciach oraz uzupełniane ma-
teriałem samokształceniowym i pracą 
własną. Zajęcia praktyczne realizowa-
ne są w doskonale wyposażonych war-
sztatach szkolnych oraz na pobliskich 
budowach, gdzie podpatrywane są 
prace ciesielskie i stolarskie w natu-
rze. Ten system kształcenia doskonale 
się sprawdza i pozwala słuchaczom do 
własnych poszukiwań zawodowych. 
Na zajęcia zapraszani są przedstawi-
ciele firm i dystrybutorów materiałów 
budowlanych ciesielskich, dekarskich 
i stolarskich prezentujących najno-
wocześniejsze na rynku rozwiązania 
w danej branży oraz architekci i projek-
tanci przekazujący praktyczną wiedzę 

przydatną podczas prac ciesielskich 
i stolarskich.

Obecnie rozpoczynamy nabór na na-
stępne turnusy kursów cieśli, stolarzy oraz 
dekarzy. W najbliższym czasie na naszej 
stronie dostępne będą informacje na ten 
temat. Rozważamy możliwość skrócenia 
kursów do 15 miesięcy w systemie zaocz-
nym.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce kursów można znaleźć na stronie 
www.drzewna.com w zakładce CKU 
– Kursy i szkolenia oraz – sekretaria-
cie szkoły tel. 48 621 00 47 lub e-mail: 
warsztaty.zsp@vp.pl Zapraszamy do 
naszych szkół i na kursy.

boguSław SzumiLaS 

CO Z LABORATORIUM?

WARSZTATY NOWOCZESNEGO CIEŚLI
CENTRUM KSZTAłCENIA USTAWICZNEGO 

W GARBATCE – LETNISKU

Uczestniczyłem w tym spotkaniu. 
Dyrektor przedstawił swoje koncepcje, 
a pracownicy laboratorium swoje. Uwa-
żam, że rozmowa była niezwykle meryto-
ryczna, twórcza i nikt się nie upierał przy 
swoich stanowiskach. Pracownicy przed-
stawili dyrektorowi szpitala swój pomysł 
na laboratorium na piśmie, ale jeszcze go 
mają dopracować. Jestem bardzo zado-
wolony z tego spotkania. Obie strony, co 
do jednego się zgadzały, że można koszty 
laboratorium zmniejszyć, a jak? To teraz 
o tym rozmawiamy...

Czy przekształcenie laboratorium 
wpłynie na jakość i terminowość badań 
dla pacjentów?

Funkcjonują na terenie naszego 
szpitala podmioty prywatne. Mamy 

przy szpitalu na al. Solidarności Stację 
Dializ.  Nie stać było nas – Powiatu 
i Szpitala na uruchomienie tej stacji. 
Duża firma, która zajmuje się diali-
zami, kupiła od nas działkę ze zrujno-
wanym budynkiem, wyremontowała 
go i funkcjonuje stacja dializ. Nasi 
mieszkańcy nie muszą  jeździć poza 
Kozienice i nie ponoszą żadnych kosz-
tów. Nie jestem zwolennikiem spółek 
prawa handlowego w szpitalach i uwa-
żam, że szpital powinien być szpitalem 
publicznym, ale to wcale nie znaczy, że 
nie ma pewnych elementów działalno-
ści szpitala, które można inaczej zor-
ganizować, które będą przynosiły zy-
ski, będą funkcjonować równie dobrze, 
a oszczędniej. Zarządzając, trze-

ba liczyć się z pieniędzmi, które się 
posiada.

Szpital jest trudnym problemem, 
do którego trzeba podchodzić bardzo 
spokojnie, w sposób wyważony. Tu 
nie powinno być emocji. Musimy pa-
miętać, że obsługuje sześćdziesiąt parę 
tysięcy ludzi i nie tylko z naszego tere-
nu. Musimy pamiętać, że pracuje tam 
600 osób to bezpieczeństwo zdrowotne 
naszego powiatu, więc tu jest wymaga-
ny spokój i rozsądek. Tu nie można nic 
robić na zasadzie, że ktoś sobie pomy-
ślał, że będzie tak lepiej albo mu się 
wydaje. Tu nie ma miejsca na „mi się 
wydaje”. Tu trzeba każdą decyzję prze-
analizować, każdą decyzję przemyśleć, 
bo można zrobić krzywdę i pracowni-
kom i mieszkańcom, jeśli się w czymś 
pomylimy. Patrząc na służbę zdrowia 
w okolicach, na szpitale, o których 
wiem jakie mają problemy to powiem 
tak: My mamy także problemy, bo dług 
jest i to jest dług dosyć znaczny. Cały 
czas walczymy, żeby szpital się nie 
zadłużał i jakoś nam się to skutecz-
nie udaje czynić, a dlaczego? Dlate-
go, że zachowujemy zdrowy rozsądek 
i mimo ostrych dyskusji na radzie, kie-
dy przyjmowaliśmy program napraw-
czy, to wszyscy zgodzili się, że dzia-
łania musimy podjąć. I tylko wtedy 
możemy liczyć na efekty.
ze Starostą kozienickim Januszem Stą-
porem rozmawiała monika wiraszka

Informacje
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ABC KONSUMENTA 
JAK SKŁADAĆ REKLAMCJE NA TOWARY 

ZAKUPIONE PO 24 GRUDNIA 2014 ROKU?
W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie 

ustawa o prawach konsumenta, która ponow-
nie wprowadziła na nowo pojęcie rękojmi do 
umów konsumenckich. Jest ona regulowana 
przez zmienione i dodane przepisy do Kodek-
su cywilnego obejmujące art. 556 – 576 Kc.

Poprzez rękojmię rozumiemy odpo-
wiedzialność sprzedawcy względem ku-
pującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 
fizyczną lub prawną. 

Wada fizyczna polega na niezgodności 
rzeczy sprzedanej z umową. W szczególno-
ści rzecz sprzedana jest niezgodna z umo-
wą, jeżeli: 
1) nie ma właściwości, które rzecz tego 

rodzaju powinna mieć ze względu na 
cel w umowie oznaczony albo wynika-
jący z okoliczności lub przeznaczenia; 
np. naczynie żaroodporne pęka pod 
wpływem wysokiej temperatury;

2) nie ma właściwości, o których istnie-
niu sprzedawca zapewnił kupującego, 
w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
np. żarówka miała świecić przez 5000 
godzin a przestała po 100 godzinach;

3) nie nadaje się do celu, o którym ku-
pujący poinformował sprzedawcę przy 
zawarciu umowy, a sprzedawca nie 
zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia; np. zegarek nie jest wo-
doodporny na głębokości większej niż 
20 m, a konsument przed zakupem po-
informował sprzedawcę, że ma zamiar 
nurkować powyżej takich głębokości;

4) została kupującemu wydana w stanie 
niezupełnym; np. laptop lub telefon 
komórkowy sprzedany bez ładowarki, 
choć powinna być w zestawie zgodnie 
ze specyfikacją;

5) jeżeli kupującym jest konsument, na 
równi z zapewnieniem sprzedawcy trak-
tuje się publiczne zapewnienia producen-
ta lub jego przedstawiciela, osoby, która 
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie 
swojej działalności gospodarczej oraz 
osoby, która przez umieszczenie na rze-
czy sprzedanej swojej nazwy, znaku to-
warowego lub innego oznaczenia odróż-
niającego przedstawia się jako producent; 
np. zapewnienia w reklamie w mediach;

6) rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także 
w razie nieprawidłowego jej zamonto-
wania i uruchomienia, jeżeli czynności 
te zostały wykonane przez sprzedawcę 
lub osobę trzecią, za którą sprzedawca 
ponosi odpowiedzialność, albo przez 
kupującego, który postąpił według in-

strukcji otrzymanej od sprzedawcy.
Wada prawna: Sprzedawca jest odpo-

wiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz 
sprzedana stanowi własność osoby trzeciej np. 
pochodzi z kradzieży albo jeżeli jest obciążo-
na prawem osoby trzeciej np. osobie trzeciej 
przysługuje prawo pierwokupu, a także jeżeli 
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządza-
niu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia 
właściwego organu; np. został zabezpieczony 
w postępowaniu karnym jako dowód w spra-
wie. W razie sprzedaży prawa sprzedawca jest 
odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Uprawnienia konsumenta:
1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący 

może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 
albo odstąpieniu od umowy, ale tylko wtedy, 
gdy wada jest istotna, chyba że sprzedawca 
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogod-
ności dla kupującego wymieni rzecz wad-
liwą na wolną od wad albo wadę usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli 
rzecz była już wymieniona lub naprawiana 
przez sprzedawcę (druga reklamacja) albo 
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązko-
wi wymiany rzeczy na wolną od wad lub 
usunięcia wady.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupują-
cy może żądać wymiany rzeczy na wol-
ną od wad albo usunięcia wady. Sprze-
dawca jest obowiązany wymienić rzecz 
wadliwą na wolną od wad lub usunąć 
wadę w rozsądnym czasie bez nadmier-
nych niedogodności dla kupującego.
Ale Sprzedawca może odmówić zadość-
uczynienia żądaniu kupującego, jeżeli do-
prowadzenie do zgodności z umową rzeczy 
wadliwej w sposób wybrany przez kupują-
cego jest niemożliwe albo w porównaniu  
z drugim możliwym sposobem doprowa-
dzenia do zgodności z umową wymagałoby 
nadmiernych kosztów.  Jeżeli kupującym 
jest przedsiębiorca, sprzedawca może od-
mówić wymiany rzeczy na wolną od wad 
lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty 
zadośćuczynienia temu obowiązkowi prze-
wyższają cenę rzeczy sprzedanej. 

3. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowa-
na, kupujący może żądać od sprzedawcy 
demontażu i ponownego zamontowania po 
dokonaniu wymiany na wolną od wad lub 
usunięciu wady. W razie niewykonania tego 
obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest 
upoważniony do dokonania tych czynności 
na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 
Ale sprzedawca może odmówić demonta-
żu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt 

tych czynności przewyższa cenę rzeczy 
sprzedanej. Jednakże, jeżeli kupującym jest 
konsument, może on żądać od sprzedawcy 
demontażu i ponownego zamontowania, 
jest obowiązany jednak ponieść część zwią-
zanych z tym kosztów przewyższających 
cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać 
od sprzedawcy zapłaty części kosztów de-
montażu i ponownego zamontowania,  do 
wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 
Kupujący, który wykonuje uprawnienia 

z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt 
sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do 
miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, 
a gdy takiego miejsca nie określono w umo-
wie – do miejsca, w którym rzecz została 
wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na 
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania 
dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby 
nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany 
jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, 
w którym rzecz się znajduje. Stosuje się to 
także do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od 
umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad. 

Jeżeli kupujący będący konsumentem 
zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia 
wady albo złożył oświadczenie o obniże-
niu ceny, określając kwotę, o którą cena 
ma być obniżona, a sprzedawca nie usto-
sunkował się do tego żądania w terminie 
czternastu dni, uważa się, że żądanie to 
uznał za uzasadnione. Ale nie ma to zasto-
sowania w sytuacji, gdy konsument odstą-
pił od umowy lub zażądał obniżki ceny.

Sprzedawca odpowiada wobec kon-
sumenta za sprzedany towar, jeżeli wada 
zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od 
momentu jego wydania (wyjątek dotyczy 
nieruchomości, w przypadku których 
okres odpowiedzialności to 5 lat).

Terminu tego nie można skrócić, z wy-
jątkiem towarów używanych, przy któ-
rych sprzedawca może ograniczyć okres 
swojej odpowiedzialności maksymalnie 
do roku. O skróceniu terminu konsument 
powinien zostać poinformowany przed za-
warciem umowy.

Przez rok trwania odpowiedzialności 
sprzedawcy istnieje domniemanie, że 
stwierdzona wada lub jej przyczyna ist-
niała już w momencie sprzedaży. Taka 
sytuacja ułatwia złożenie reklamacji, 
gdyż to przedsiębiorca musi udowodnić, 
że wada powstała z winy konsumenta.

StaniSław gąSior 
Powiatowy rzecznik konsumentów 

w kozienicach
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MOWA I ZAChOWANIA AGRESYWNE 
U DZIECKA Z AUTYZMEM

Autyzm to zaburzenie charakteryzu-
jące się deficytami w funkcjonowaniu 
społecznym, emocjonalnym, a także 
intelektualnym. Rozpiętość poziomu 
funkcjonowania osób z autyzmem do-
tyczy wszystkich sfer, a deficyty za-
chowania różnią się między sobą za-
równo pod względem jakościowym jak  
i ilościowym. Zdiagnozowanie autyzmu 
polega na stwierdzeniu występowania 
tych deficytów, a stopień ich rozległości 
świadczy o głębokości zaburzenia. Naj-
częściej dotyczą one:

– funkcjonowania społecznego;

– zaburzeń mowy i języka;

– specyficznych reakcji na środowisko 
zewnętrzne;

– funkcjonowania intelektualnego;

– agresji i zachowań autodestrukcyjnych.

Deficyty, których występowanie sta-
nowi dla rodziców / opiekunów dzieci  
z autyzmem ogromny problem to prze-
de wszystkim zaburzenia mowy i języka 
oraz zachowania agresywne dziecka.

Jako, że mowa determinuje rozwój 
procesów poznawczych, jej zaburze-
nie uznane jest za czynnik wpływający 
na złożony obraz autyzmu. Wiele osób  
z zachowaniami ze spektrum autyzmu 
nie używa mowy w celu społecznego 
komunikowania się. Można uznać nie-
prawidłowości w społecznym używaniu 
języka mówionego i gestu jako jeden  
z najbardziej charakterystycznych obja-
wów tej choroby. 

Rozwój mowy u dzieci z autyzmem 
może być zróżnicowany, od opóźnio-
nego do całkowitego. Uznaje się, iż 
w autyzmie dziecięcym zaburzenia 
mowy pojawiają się przed ukończe-
niem pierwszego roku życia, gdzie 
rzadko występuje echolalia bezpośred-
nia (powtórzenie dźwięków, wyrazów, 
fraz tuż po usłyszeniu), a rozumienie 
mowy jest lepsze niż mowa czynna. 
Natomiast w późniejszej formie auty-
zmu (od 1 do 3 roku życia) dzieci prze-
chodzą fizjologiczne etapy mowy, a na-
stępnie ma miejsce gwałtowny regres 
charakteryzujący się wystąpieniem 
echolalii odroczonej (zasłyszana treść 
zostaje powtórzona po pewnym czasie, 
np.: minucie, kilku dniach czy nawet 
tygodniach), bezpośredniej i wypowia-

daniem prostych pojedynczych słów.

Mowa dzieci autystycznych czę-
sto nie służy komunikacji i nie jest to 
mowa funkcjonalna jak u dzieci zdro-
wych. Zdarza się, iż służy ona jedynie 
autostymulacji, działając jako sprzę-
żenie zwrotne. Dziecko może stymu-
lować się zarówno wypowiadaniem 
niefunkcjonalnych fraz, jak i pojedyn-
czych dźwięków. Bywa też tak, iż dzie-
cko posiadające skłonności do zacho-
wań kompulsywnych, zadaje bardzo 
często jedno pytanie, niezależnie od 
otrzymywanych odpowiedzi. 

Agresja i autoagresja stanowi najbar-
dziej dramatyczne zachowanie oraz może 
stwarzać realne zagrożenie dla dziecka 
jak i dla jego otoczenia.

Najczęstszymi przejawami autoa-
gresji są: gryzienie przedramion, ude-
rzanie głową o twarde powierzchnie 
oraz uderzanie głowy dłońmi lub przy 
pomocy przedmiotów. Do zachowań 
agresywnych należą między inny-
mi: uderzanie, rzucanie przedmiota-
mi, gryzienie, szczypanie. Reakcja 
taka spowodowana może być historią 
zachowań dziecka lub zaburzeniem 
afektu. Zachowania agresywne i auto-
agresywne nie tylko zagrażają zdrowiu  
i życiu jednostek, ale także negatywnie 
wpływają na proces edukacyjny.

Odpowiednia reakcja rodziców 
i opiekunów, może pomóc dziecku 
zmniejszyć ryzyko ponownego poja-
wienia się ataku niepohamowanej zło-
ści. Przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę na fakt, że nie każde dziecko  
z autyzmem jest agresywne, a jeśli 
takie zachowanie się pojawi, to za-
wsze jest uzasadnione. Bicie, kopanie, 
plucie to reakcja na pewne bodźce,  
z którymi dziecko nie potrafi sobie po-
radzić. Być może coś go boli, stresuje, 
przeszkadza i w ten sposób sygnalizuje 
swój dyskomfort.

Gdy dziecku z autyzmem damy za-
danie zbyt trudne, a ono nie będzie po-
trafiło mu sprostać, może to wywołać  
u niego niekontrolowaną agresję. Opie-
kunowie mogą nie zauważyć sygnałów, 
które wysyłać będzie dziecko: może 
próbować uciekać, odmawiać. Gdy nie 
zostanie zrozumiane, spróbuje innych, 
bardziej drastycznych środków – może 
bić, pluć.

Jak sobie poradzić z agresją u dzieci 
autystycznych?

Każdy opiekun powinien bardzo 
dokładnie poznać swoje dziecko. Wie-
dzieć, w jakich sytuacjach może ono za-
reagować agresywnie. Być może dzie-
cko wysyła pewne sygnały, które mogą 
wskazywać, iż za chwilę nastąpi atak 
złości. Takim zwiastunem może być na 
przykład nerwowe poruszanie się, nie-
ustanne wypowiadanie pewnego słowa 
czy też stukanie. Zadaniem opiekunów 
jest stwarzanie sytuacji, w których dzie-
cko będzie czuło się bezpiecznie. Gdy 
zauważymy, że nasz podopieczny nie 
może sobie poradzić z jakimś zadaniem, 
lub nie chce go wykonać – należy się 
wycofać lub dać mu możliwość relaksu, 
gdyż powodem stresu może być rów-
nież zbyt duże zmęczenie.

Należy pamiętać, iż dziecko cierpią-
ce na takie zaburzenie rozwojowe jakim 
jest autyzm odbiera świat zupełnie ina-
czej niż jego zdrowi rówieśnicy.

Warto wiedzieć, że dzieci autystycz-
ne nie lubią zmian w otoczeniu i to 
właśnie to może być powodem wybu-
chu ich agresji. Ważne jest zatem, aby 
zapewnić im komfort i bezpieczeństwo, 
a także wyeliminować czynniki mogące 
zakłócać ich spokój.

Prowadzenie terapii dzieci z auty-
zmem wiąże się zarówno z uczeniem 
nowych umiejętności, ale także elimi-
nowaniem zachowań, które ograniczają 
edukację dziecka czy nawet całkowicie 
ja uniemożliwiają. 

agnieSzka caban

neurologopeda 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Al. Władysława Sikorskiego 8A

26-900 Kozienice

Telefon: 48 611-04-90

tel./fax:48 614-89-36

e-mail: poradnia.psych.ped@kozienice-
powiat.pl
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