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71. rocznica pacyfikacji 
janikowa

9 listopada w Janikowie odbyły się uroczystości patrio-
tyczne upamiętniające tragiczne wydarzenia z 3 listopada 
1943 r. Tamtego dnia, uzbrojone oddziały niemieckie – 
w tym żandarmeria i „własowcy” – otoczyły wieś, na jej 
krańcach ustawiły karabiny maszynowe, a niemal wszyst-
kich mieszkańców wsi spędzono na podwórze jednego z go-
spodarzy – Jana Maraszkiewicza. Tylko nielicznym udało 
się uciec. Kobiety i dzieci zamknięto w stodole, zaś męż-

czyzn spędzono na podwórko. Po tym oprawcy wyczytywali 
nazwiska i wyciągali mężczyzn na krwawe przesłuchania, 
które odbywały się w mieszkaniu Piotra Milcuszka. Kil-
ku z nich nie odzyskało już przytomności. Inni, którzy po 
skatowaniu zachowali resztki sił, zostali zaciągnięci mię-
dzy dwie stodoły i tam, w wąskiej uliczce, rozstrzelani. 
Życie straciło 15 mieszkańców Janikowa. Po egzekucji, do 
przerażonych janikowian przemówili oprawcy i zapowie-
dzieli, że w razie przyszłych akcji partyzanckich w oko-
licy, wieś zostanie zrównana z ziemią. Wieczorem jeden 
z żandarmów pozwolił rozejść się mieszkańcom. Po tym do-
szło do kolejnego aktu tragedii – jedna ze zrozpaczonych 
żon, która po stracie męża wygrażała Niemcom, również 
została rozstrzelana. Następnego dnia Niemcy rozkazali 
na miejscu wykopać dół i w tej zbiorowej mogile zakopać 
rozstrzelanych. Dopiero po wojnie – na przełomie marca 
i kwietnia 1945 r. poległych ekshumowano i pochowano na 
cmentarzu w Brzeźnicy. Na miejscu kaźni postawiono pa-
miatkową figurę, którą w latach 80. XX w. przebudowano 
na kształt obecny. Na pomniku widnieją m.in. nazwiska roz-
strzelanych 3 listopada 1943 r.: Bolesław Głuszek, Stanisław 
Karaś, Jan Koniarek, Katarzyna Koniarek, Julia Koniarek, 

„TraDycjE kULinarnE i DoroBEk 
artystyCzny mieszKaŃCÓw ziemi 

koziEnickiEj”, 
czyLi poLSko – LiTEwSki 

fESTyn roDzinny

„Tradycje kulinarne i dorobek artystyczny mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej” to myśl przewodnia polsko – litewskiego 
festynu rodzinnego, który odbył się 22 listopada w sali widowi-
skowej Ogródka Jordanowskiego w Kozienicach.

Festyn, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych ze strony polskiej i litewskiej, zrealizowany został w ramach 
międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą „Południowe 
Mazowsze – RADVILISKIS / RASEINIAI. KOOPERACJA.

Celem ogólnym tego projektu jest wzrost zdolności kon-
kurencyjnej gospodarki subregionu poprzez pobudzenie ak-
tywności innowacyjnej opartej na wykorzystywaniu zasobów 
lokalnych i dziedzictwa kulturowego.

Była to już druga wizyta partnerów litewskich w Kozie-
nicach. Pierwsza odbyła się w dniach 6 – 8 czerwca 2014 r. 
Zostały wtedy przedstawione założenia programowe, odbyła 
się także prezentacja oferty turystycznej i gospodarczej pod-
miotów działających na obszarze funkcjonowania partnerów.

Podczas festynu zaprezentowane zostały produkty lokalne oraz 
dorobek artystyczny twórców regionalnych. Amatorzy sztuki mogli 
zapoznać się z twórczością twórców lokalnych, wśród której nie za-
brakło haftu, rzeźby, malarstwa i koronkarstwa, a także ozdób i bi-
żuterii. Zaprezentowane zostało również rękodzieło litewskie – wy-
roby z kamienia, gliny, skóry, a także tkaniny, dzianiny i tekstylia. 
Atrakcją były akcesoria z kasztanowca, rzeźby, świece i ceramika. 
Również na stoiskach twórców litewskich nie zabrakło biżuterii. 

Wystawa została połączona z degustacją produktów lokalnych. 
Producenci polscy pochwalili się m.in. wędlinami i pieczywem. 
Można było spróbować również soków. Partnerzy litewscy nato-
miast zaprezentowali tradycyjne produkty, wśród których znala-
zły się miody, suszone owoce, przyprawy, zioła i herbaty ziołowe. 
Swoje stoisko miał także Kozienicki Park Krajobrazowy. Atrakcją 
było ponadto stoisko z naturalnymi mydłami.  

Prezentacji dorobku artystycznego twórców regionalnych 
z Polski i Litwy oraz degustacji potraw towarzyszyły występy 
artystyczne dzieci i lokalnych zespołów.

Wystawa stała się także okazją do uroczystego wręcze-
nia nagród w ramach konkursu „Regionalny Znak Jakości”. 
Kapituła Konkursowa oceniła nadesłane zgłoszenia w dwóch 
kategoriach: produkt materialny i produkt usługa. Laureatem 
pierwszej kategorii został twórca Zbigniew Kurasiewicz, zaś 
zwyciężczynią w kategorii drugiej Stanisława Kowalczyk, 
prowadząca gospodarstwo agroturystyczne.

Tego dnia zaprezentowany został ponadto informator tury-
styczny polsko – litewski.

Organizatorami festynu byli LGD „Puszcza Kozienicka” 
oraz Urząd Miejski w Kozienicach.

aGniEszKa GajDa
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Józef Lenarcik, Władysław Lenarcik, 
Jan Lenarcik, Jan Krześniak, Jan Stę-
pień, Michał Szymański, Jan Śmietan-
ka, Józef Śmietanka, Stefan Zieleniak, 
Helena Zieleniak, Jan Żak. 

Uroczystości rozpoczęła msza św. 
w kościele parafialnym pw. św. Mak-
symiliana Kolbe. Podczas mszy, ce-
lebrowanej przez proboszcza Jerzego 
Dąbrowskiego, młodzież ze scholi 
parafialnej i z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Janikowie uświetniła litur-
gię programem słowno-muzycznym, 
przybliżającym szczegóły tragicznych 
wydarzeń sprzed 71 lat. Pamięć o po-
ległych uczczono minutą ciszy. Po uro-
czystościach kościelnych poszczególne 
delegacje złożyły kwiaty przy tablicy 
znajdującej się obok kruchty kościo-
ła. Miejsce to upamiętnia pacyfika-
cję Janikowa, a także śmierć Włocha 
Franco Manciniego, żołnierza oddzia-
łu partyzanckiego BCh, który zginął 
podczas obławy w Janikowie w marcu 
1944 r. Po tym uczestnicy uroczysto-
ści – poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich, przedstawiciele władz 
samorządowych, partii politycznych, 

71. rocznica pacyfikacji janikowa
Dokończenie ze str. 1

organizacji społecznych, szkół i miesz-
kańcy Janikowa – na czele z Orkie-
strą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kozienicach z kapelmistrzem Zyg-
muntem Juśkiewiczem – przemasze-
rowali pod pomnik umiejscowiony  
w miejscu kaźni.  

Pod pomnikiem, po odegraniu hym-
nu państwowego przedstawiciel orga-
nizatorów powitał wszystkich uczestni-
ków uroczystości. Następnie głos zabrał 
Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki, 
a po nim okolicznościowy wiersz pt. 
„Obozy koncentracyjne” wyrecytował 
Andrzej Zwolski. Po przemówieniach 
zapalono znicze, a wiązanki kwiatów 
złożyli pod pomnikiem: delegacja po-
sła na sejm RP Czesława Czechyry, 
Starosty, Rady i mieszkańców Powia-
tu Kozienickiego, Burmistrza Gminy  
i Rady Miejskiej, przedstawiciele Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej im. 72 Pułku Piechoty Radom, 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej koło Kozienice, Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Kozienice wraz z kozieni-
ckim Oddziałem Powiatowym Związku 

Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego. Kwiaty złożyła także delegacja 
Zarządu Powiatowego PiS, delegacja 
uczniów z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Janikowie, mieszkańcy Jani-
kowa oraz Kozienickie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych. Na za-
kończenie głos zabrał sołtys Janikowa 
Włodzimierz Kowalski, który podzię-
kował wszystkim za udział oraz orga-
nizację uroczystości. 

Organizatorami 71. rocznicy  tra-
gicznych wydarzeń w Janikowie byli: 
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej oddział Kozienice, Kozie-
nickie Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych, Gmina Kozienice, 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
a także parafia pw. św. Maksymiliana 
Kolbe i Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Janikowie oraz sołectwo Janików  
i Janików Folwark. Przedsięwzięcie 
dofinansowano ze środków Gminy Ko-
zienice w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych. 

Krzysztof zając

ChCesz mieć udział w łąCzeniu tysięCy? 
dołąCz do szLaChetneJ PaCzKi!

SZLACHETNA PACZKA ma na 
celu niesienie mądrej pomocy rodzinom  
w potrzebie. Polega na łączeniu biednych 
z bogatymi – ludzi potrzebujących z tymi, 
którzy są gotowi udzielić im wsparcia.

Wolontariusze Paczki już spotka-
li się z potrzebującymi w ich domach  
w ponad 570 miejscach w Polsce, zdiag-
nozowali sytuację i podjęli decyzję o włą-
czeniu do projektu. Rodziny znajdujące 
się w trudnej sytuacji otrzymają wsparcie 
ze strony darczyńców, przygotowujących 
pomoc odpowiadającą na konkretne po-
trzeby. Przekazywaną pomocą chcemy 
inspirować ludzi do walki z trudnościa-
mi, dawać impuls do zmian. Ważne jest, 
by ludzie po prostu wygrywali swoje  
życie.

Zaproś swoich znajomych, przyjaciół, 
studentów – zróbcie Paczkę razem! W ze-
szłej edycji jedną paczkę przygotowywało 
nawet blisko 30 osób. To świetny sposób 
na integrację, ale też pomoc ludziom  
w trudnej sytuacji. 

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości 
skontaktuj się z wolontariuszami Szla-
chetnej Paczki Rejonu Kozienice. Chętnie 

opowiedzą Ci więcej o Paczce.
Magazyn w Kozienicach zlokalizo-

wany będzie w strażnicy OSP przy ulicy 
Lubelskiej 89.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl 

i pomóż komuś wygrać życie! Jeden za 
wszystkich – wszyscy za jednego! 

Lider rejonu Kozienice
Malwina zielona
tel. 500 514 349

Wydarzenia/Informacje 
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wyBory samorządowe
16 listopada w całej Polsce odbyły się 

wybory samorządowe, w których spo-
łeczeństwo spośród zgłoszonych kan-
dydatów wybierało radnych sejmików 
województw, radnych gmin i miast, 
a także wójtów i burmistrzów gmin 
oraz prezydentów miast. W powiecie 
kozienickim uprawnionych do głoso-
wania było 51 175 w 54 obwodach. 

W głosowaniu na Burmistrza Gminy 
Kozienice z dużą przewagą – 61,31% 
głosów wyborców – wygrał obecny urzę-
dujący Tomasz Śmietanka z Samorządo-
wego Forum Ziemi Kozienickiej, przed 
Edmundem Kordasem (Nasz Region 
Kozienicki) – 22,49% oraz Dariuszem 
Piwońskim (Prawo i Sprawiedliwość) 
– 14,22 %. Również w w gminach Gar-
batka-Letnisko oraz Grabów nad Pilicą 
funkcję wójta pełnić będą dotychczasowi 
włodarze. W Gminie Garbatka-Letnisko 
Robert Kowalczyk, a w Gminie Grabów 
nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, który 
nie miał kontrkandydata. Wyborcy zde-
cydowali, że chcą, by nadal pełnił funkcję 
wójta gminy.

W pozostałych Gminach Powiatu 
Kozienickiego do wyłonienia wójtów 
potrzebna będzie II tura wyborów, bo-
wiem żaden z kandydatów nie otrzymał 

wymaganej większości głosów. W Gmi-
nie Magnuszew w II turze zmierzą się 
Henryk Plak oraz Marek Drapała, w Gmi-
nie Głowaczów Stanisław Bojarski oraz 
Józef Grzegorz Małaśnicki. W Gminie 
Gniewoszów do drugiej tury staną Stefan 
Marek Banaś oraz Wiesław Pawlonka. W 
Gminie Sieciechów zmierzą się zaś Jacek 
Bogucki oraz Zbigniew Czerski. Druga 
tura wyborów samorządowych odbę-
dzie się 30 listopada.

Do Rady Powiatu Kozienickiego spo-
śród 259 zgłoszonych kandydatów wy-
brano 19 radnych.  5 mandatów zdobyło 
Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej, 
5 mandatów Prawo i Sprawiedliwość, 
3 mandaty Praworządny Powiat, Miasto 
i Gmina, 2 mandaty Platforma Obywa-
telska, 2 mandaty Polskie Stronnictwo 
Ludowe, 2 mandaty Stowarzyszenie Nasz 
Region Kozienicki.

Radni Rady Powiatu Kozienickiego 
V kadencji:
Samorządowe Forum Ziemi Kozieni-
ckiej:

1. Marek Kucharski
2. Janusz Stąpór
3. Włodzimierz Stysiak
4. Krystyna Szcześniak
5. Robert Wojcieszek

Prawo i Sprawiedliwość:
1. Mirosław Górka
2. Dariusz Piwoński
3. Krzysztof Wolski
4. Barbara Woszczyk
5. Grażyna Ziółek

Praworządny Powiat Miasto i Gmina:
1. Janina Golik 
2. Józef Grzegorz Małaśnicki
3. Grzegorz Sotowski

Platforma Obywatelska
1. Anna Kurp
2. Dariusz Zawodnik

Polskie Stronnictwo Ludowe:
1. Tadeusz Kowalczyk
2. Stanisław Orzechowski

Nasz Region Kozienicki:
1. Waldemar Witkowski
2. Roman Wysocki
Protokół z wyborów w Powiecie Ko-

zienickim dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach na stronie 
www.bipkozienicepowiat.pl 

W kolejnym Biuletynie przedstawimy 
Państwu wyniki II tury głosowania na 
wójtów w czterech gminach powiatu ko-
zienickiego oraz pełny skład rad wszyst-
kich gmin powiatu.

MoniKa wiraszKa

xlviii (nadzwyczajna) sesja rady 
powiatu kozienickiego iv kadencji

20 listopada 2014 r. odbyła się XLVIII 
(nadzwyczajna) Sesja Rady Powiatu Ko-
zienickiego IV kadencji. 

Podczas sesji rozpatrzono projekty 
uchwał w sprawach:
– wprowadzenia zmian w realizacji 

w latach 2014 – 2015 projektu sy-
stemowego pn. „Upowszechnianie 
integracji społecznej w Powiecie 
kozienickim” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współ-
finansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2014 – 2028,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2014 rok,

– zmiany Uchwały Nr XIX/160/2012 
Rady Powiatu Kozienickiego 
z dnia 27 czerwca 2012 roku w spra-
wie emisji obligacji Powiatu Ko-
zienickiego zmienionej Uchwałą 
Nr XXI/182/2012 Rady Powiatu 
Kozienickiego z dnia 05 września 
2012 roku. 

Ponadto radni wysłuchali sprawozda-
nia z prac Rady Powiatu Kozienickiego IV 
kadencji. Przewodniczący Rady Powiatu 
Kozienickiego Włodzimierz Stysiak oraz 
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz 
Stąpór podziękowali Radnym, dyrektorom 

i pracownikom jednostek organizacyjnych 
oraz naczelnikom wydziałów i pracowni-
kom starostwa za dotychczasową współ-
pracę.

MoniKa wiraszKa

Informacje 
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Dobiega końca realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim” współfi nansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Zostały zrealizowane cele projektu oraz osiągnięte wskaźniki określone we wniosku o dofi nansowanie oraz w umowie o dofi nanso-
wanie projektu. Uczestnikami projektu jest 80 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Kozienickiego zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz dwie instytucje, tj. Dom Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych w Kozienicach i Placówka Socjalizacyjna „PANDA” w Kozienicach. Wszyscy benefi cjenci projektu korzystają 
z bezpłatnego dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego zakupionego ze środków pozyskanych dzięki realizacji projektu oraz 
mają zapewniony bezpłatny serwis sprzętu i Internetu. 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu jednym z ostatnich etapów są dwa zadania pn. „Modernizacja sprzętu pod koniec 
trwania projektu” oraz „Reinstalacja i rekonfi guracja oprogramowania na zestawach komputerowych oraz prac modernizacyjnych 
związanych z modernizacją sprzętu na koniec projektu”. Czynności wykonywane w ramach tych zadań obejmują montaż dodat-
kowej pamięci 4 GB oraz przegląd poprawności działania systemu operacyjnego, aktualizację systemu, sprawdzenie poprawności 
działania podzespołów komputera, aktualizację wtyczek, baz antywirusowych, przeprowadzenie diagnostyki i konserwacji sprzętu. 
Prace wykonywane są u benefi cjentów projektu, czyli w 80 gospodarstwach domowych benefi cjentów oraz w dwóch instytucjach: 
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach oraz w Placówce Socjalizacyjnej „Panda”. Projekt zakończy się 31 grud-
nia 2014 r. Do tego dnia wszystkie koszty w ramach projektu są w 100 % fi nansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu 
państwa. Całkowita wartość projektu wynosi 860 195,00 złotych.

Przez następne pięć lat będzie obowiązywał tzw. okres trwałości, w czasie którego Powiat Kozienicki zobowiązuje się do za-
pewnienia trwałości efektów projektu. Od stycznia 2015 r. zostaną zwiększone parametry łącza internetowego dostarczanego do 
benefi cjentów projektu, dzięki czemu będzie można szybciej przeglądać strony internetowe, ściągać dane oraz sprawniej komu-
nikować się za pomocą internetu. Udostępniona będzie również infolinia przygotowana tylko dla benefi cjentów projektu, gdzie 
będzie można zgłaszać awarie i problemy z odbiorem internetu.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

koLEjny SUkcES rELakSU
W dniach 21 – 22 listopada 2014 r. 

zespół wokalny „RELAKS” oraz soli-
ści promowali Kozienice w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Zaśpiewali na 
Koncercie w Sanatorium ”Włókniarz” 
w Busku Zdrój i w Świętokrzyskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kiel-
cach odbył się IV Festiwal Piosenki 
Seniora „Urocze Uroczysko 2014”. 
Kozienice reprezentowali: Zespół RE-
LAKS oraz soliści: Mirosława Wój-
cicka, Zbigniew Janowski i Zofia 
Zielińska. W konkursie uczestniczyło 
36 zespołów, chórów i solistów. Wszy-
scy zaprezentowali bardzo wysoki po-
ziom artystyczny. 

Jury w ośmioosobowym składzie 
miało trudny wybór, gdyż musieli wy-
brać najlepszych wykonawców w swoich 
kategoriach. Przyznano tylko I miejsca 
i wyróżnienia. 

Reprezentanci Kozienic okazali się 
bezkonkurencyjni i wygrali festiwal 
w dwóch kategoriach. W kategorii ze-
społy i chóry – I miejsce zdobył zespół 

wokalny RELAKS, zaś w kategorii 
solo I miejsce wyśpiewała Mirosła-
wa Wójcicka. Soliści Zofia Zielińska 

i Zbigniew Janowski otrzymali wyróż-
nienia. 

Mirosława wÓjcicKa

Informacje/Wydarzenia
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dzieŃ Patrona w i Lo
W czwartek 13 listopada uczniowie 

I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach przygotowali akademię upamięt-
niającą 96. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Uroczystości szkolnej przyświecało 
motto: „Polsko! Nie jesteś Ty już niewolnicą 
– jesteś sobą”, będące parafrazą wiersza Le-
opolda Staffa, a zaprezentowany przez ucz-
niów klas pierwszych, drugich i trzecich pod 
kierunkiem Eweliny Buszko i Małgorzaty 

Kuśmierczyk – Balcerek montaż słowno 
– muzyczny przypomniał młodzieży szkol-
nej oraz gronu pedagogicznemu drogę, jaką 
musieliśmy jako naród przejść, aby móc cie-
szyć się wolnością odzyskaną po 123 latach 
niewoli. Uczniowie uwypuklili także emocje 
polskiego społeczeństwa, które  towarzyszy-
ły chwili odzyskania niepodległości. 

Akademia upamiętniająca rocznicę 
odzyskania przez Naród Polski niepod-
ległego bytu państwowego połączona 
została w „zielonym” liceum z obchoda-
mi dnia patrona szkoły, hetmana Stefana 
Czarnieckiego, którego postać przybliżyła 
prezentacja multimedialna przygotowana 
przez uczniów klas pierwszych pod opie-
ką Marioli Worobiec i Alicji Wieczorek.

Ten wybitny polski dowódca wojskowy, 
hetman polny koronny, wojewoda kijowski, 
wojewoda ruski, regimentarz, kasztelan ki-

jowski, który związał się blisko z dworem 
Jana Kazimierza, wypracowywał i dopro-
wadzał do doskonałości technikę wojny 
podjazdowej, prowadzonej głównie dzięki 
oddziałom partyzanckim. Nazwisko hetma-
na Józef Wybicki wymienia w tekście hym-
nu państwowego, opisując jego pościg na 
Pomorze i do Danii za uciekającymi Szwe-
dami, zwłaszcza jego przeprawę wpław za 
wojskiem na duńską wyspę Alsen. Stefan 
Czarniecki to najbardziej bezwzględny pol-
ski wódz XVII stulecia, ale przede wszyst-
kim bohater narodowy i wzór patriotyzmu.

Uroczystość pokazała, jak ważne jest  
zachowywanie w pamięci ważnych wy-
darzeń historycznych, a przede wszystkim 
jak istotne i konieczne jest budowanie 
w świadomości młodych ludzi postawy 
odpowiedzialnego patriotyzmu. 

aGniEszKa GajDa

Takimi słowami rozpoczęła się w na-
szej szkole uroczystość upamiętniająca 
96. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, która odbyła się w piątek 
7 listopada.

Na wstępie głos zabrał dyrektor szko-
ły Ryszard Zając, który przypomniał 
młodzieży i zaproszonym gościom naj-
ważniejsze fakty i postacie historycz-
ne. Następnie cała społeczność szkolna 
uczciła ten dzień refl eksją nad historią 
i współczesnością. Słuchając pieśni pa-
triotycznych, w których jak w lustrze 
odbiły się losy polskiego narodu i oglą-
dając część artystyczną mogliśmy jeszcze 

raz  przyjrzeć się Polsce. 
W montażu słowno-
muzycznym uczniowie 
przypomnieli losy Le-
gionów Polskich – pa-
trona naszej szkoły. Uro-
czystość w naszej szkole 
była przygotowaniem do 
obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości, 
które odbyły się w na-
szym mieście w dniu 
11 listopada 2014.

zespół szkół nr 1 
w Kozienicach

święto niePodLegłośCi w zesPoLe szKÓł nr 1 
im. LegionÓw PoLsKiCh w KozieniCaCh

Polska – ojczyzna ... Dziś możemy cieszyć się każdym nowym dniem, lecz w historii były czasy, kiedy zdawać by się mogło, że 
świat zapomniał o kraju nad Wisłą ...

Wydarzenia
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ABC KONSUMENTA 
NOWE OBOWIAZKI PRZEDSIĘBIORCÓW OD 

25.12.2014 R. CZ. II
W dniu 25.12.2014 r. wchodzi w ży-

cie nowa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 
24 czerwca 2014 r. poz. 827), która 
zmienia wiele ustaw, na nowo kształtu-
jąc prawa i obowiązki przedsiębiorców 
i konsumentów.

Nowe obowiązki dotyczące sprzedaw-
ców w umowach zawieranych poza loka-
lem przedsiębiorstwa lub na odległość po 
24.12.2014 r.:
Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia 

przez konsumenta woli związania się 
umową na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma 
obowiązek poinformować konsumenta 
w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia  

z uwzględnieniem przedmiotu świad-
czenia oraz sposobu porozumiewania 
się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących,  
w szczególności o firmie, organie, 
który zarejestrował działalność go-
spodarczą, a także numerze, pod któ-
rym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie 
poczty elektronicznej oraz numerach 
telefonu lub faksu, jeżeli są dostęp-
ne, pod którymi konsument może 
szybko i efektywnie kontaktować się  
z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może 
składać reklamacje, jeżeli jest inny niż 
adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za 
świadczenie wraz z podatkami, a gdy 
charakter przedmiotu świadczenia nie 
pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześ-
niejsze obliczenie ich wysokości – spo-
sobie, w jaki będą one obliczane, a także 
opłatach za transport, dostarczenie, usłu-
gi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy 
nie można ustalić wysokości tych opłat 
– o obowiązku ich uiszczenia; w razie 
zawarcia umowy na czas nieoznaczony 
lub umowy obejmującej prenumeratę 
przedsiębiorca ma obowiązek podania 
łącznej ceny lub wynagrodzenia obej-
mującego wszystkie płatności za okres 
rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje 
stałą stawkę – także łącznych miesięcz-
nych płatności;

6) kosztach korzystania ze środka porozu-
miewania się na odległość w celu zawar-
cia umowy, w przypadku gdy są wyższe 

niż stosowane zwykle za korzystanie  
z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świad-

czenia przez przedsiębiorcę oraz sto-
sowanej przez przedsiębiorcę proce-
durze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania pra-
wa odstąpienia od umowy na podsta-
wie art. 27, a także wzorze formula-
rza odstąpienia od umowy, zawartym 
w załączniku nr 2 do ustawy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypad-
ku odstąpienia od umowy, które pono-
si konsument; w odniesieniu do umów 
zawieranych na odległość – kosztach 
zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój 
charakter rzeczy te nie mogą zostać  
w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumen-
ta poniesionych przez przedsiębiorcę 
uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 
35, jeżeli konsument odstąpi od umo-
wy po zgłoszeniu żądania zgodnie  
z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umo-
wy na podstawie art. 38 lub okolicz-
nościach, w których konsument traci 
prawo odstąpienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostar-
czenia rzeczy bez wad;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług 
posprzedażnych oraz sposobie ich re-
alizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym 
oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o spo-
sobie i przesłankach wypowiedzenia 
umowy – jeżeli umowa jest zawarta na 
czas nieoznaczony lub jeżeli ma ule-
gać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobo-
wiązań konsumenta wynikających  
z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji 
lub udzielenia innych gwarancji finan-
sowych, które konsument jest zobowią-
zany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności treści cyfrowych 
oraz technicznych środkach ich 
ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyj-
nościach treści cyfrowych ze sprzę-

tem komputerowym i oprogramowa-
niem, o których przedsiębiorca wie 
lub powinien wiedzieć;

21) możliwości skorzystania z pozasą-
dowych sposobów rozpatrywania re-
klamacji i dochodzenia roszczeń oraz 
zasadach dostępu do tych procedur.

2. Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu 
innego przedsiębiorcy, należy podać 
dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, 
identyfikujące tego przedsiębiorcę.

3. W przypadku aukcji publicznej infor-
macje, o których mowa w ust. 1 pkt 2–
4, mogą być zastąpione informacjami 
dotyczącymi organizatora aukcji.

Art. 13. Informacji, o których mowa w art. 
12 ust. 1 pkt 9–11, można udzielić przy 
wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstą-
pieniu od umowy, stanowiącego załącz-
nik nr 1 do ustawy. Przedsiębiorca, który 
doręczy konsumentowi pouczenie, zgod-
ne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do ustawy, spełnia obowiązki informacyj-
ne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9–11.

Art. 14. 1. W przypadku umów zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa przedsię-
biorca ma obowiązek udzielić konsumen-
towi informacji, o których mowa w art. 
12, utrwalonych na papierze lub, jeżeli 
konsument wyrazi na to zgodę, na innym 
trwałym nośniku, w sposób czytelny  
i wyrażonych prostym językiem.

2. W przypadku umów zawieranych na 
odległość przedsiębiorca ma obowiązek 
udzielić informacji, o których mowa  
w art. 12, w sposób odpowiadający ro-
dzajowi użytego środka porozumiewa-
nia się na odległość, w sposób czytelny 
i wyrażonych prostym językiem.

Art. 15. 1. Przedsiębiorca jest zobowią-
zany wydać konsumentowi dokument 
umowy zawartej poza lokalem przedsię-
biorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, 
utrwalone na papierze lub, za zgodą kon-
sumenta, na innym trwałym nośniku.
2. W taki sam sposób przedsiębiorca po-

twierdza konsumentowi otrzymanie 
zgody na dostarczenie treści cyfrowych 
w okolicznościach powodujących utra-
tę prawa odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta 
wykonywanie usługi albo dostarczanie 
wody, gazu, energii elektrycznej, gdy 
nie są one dostarczane w ograniczonej 

Dokończenie na str. 7
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objętości lub w ustalonej ilości, lub 
energii cieplnej ma się rozpocząć przed 
upływem terminu do odstąpienia od 
umowy zawartej poza lokalem przed-
siębiorstwa, przedsiębiorca wymaga 
od konsumenta złożenia wyraźnego 
oświadczenia zawierającego takie żą-
danie na trwałym nośniku.

Art. 16. 1. W przypadku zawarcia umo-
wy poza lokalem przedsiębiorstwa, gdy 
ustalone w umowie wynagrodzenie nie 
przekracza sześciuset złotych, konsu-
ment zażądał wykonania usługi przez 
przedsiębiorcę w celu naprawy lub kon-
serwacji, a przedsiębiorca i konsument 
natychmiast wykonują swoje zobowią-
zania, przedsiębiorca jest zobowiązany:
1) udzielić konsumentowi informacji, 

o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 
i 3, oraz informacji dotyczących wy-
nagrodzenia i sposobu, w jaki ma być 
obliczane;

2) przedstawić łączny kosztorys utrwa-
lony na papierze lub, za zgodą konsu-
menta, na innym trwałym nośniku;

3) udzielić informacji, o których mowa 
w art. 12 ust. 1 pkt 1, 9 i 12, z tym że 
jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, 
nie muszą być one utrwalone na pa-
pierze lub innym trwałym nośniku.

2. Dokument umowy lub potwierdzenie 
jej zawarcia, które przedsiębiorca zo-
bowiązany jest wydać konsumentowi 
zgodnie z art. 15 ust. 1, obejmuje infor-
macje wskazane w art. 12.

Art. 17. 1. Jeżeli umowa zawierana na odle-
głość, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, nakłada na konsumenta 
obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma 
obowiązek dostarczyć konsumentowi  
w sposób jasny i widoczny, bezpośred-
nio przed złożeniem przez konsumenta 
zamówienia, informacji, o których mowa  
w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17.

2. Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument 
w momencie składania zamówienia wy-
raźnie potwierdził, że wie, że zamówienie 
pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Jeżeli do złożenia zamówienia używa 
się przycisku lub podobnej funkcji, 
muszą być one oznaczone w łatwo 
czytelny sposób słowami „zamówie-
nie z obowiązkiem zapłaty” lub in-
nego równoważnego jednoznacznego 
sformułowania.

4. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wy-
magań określonych w ust. 2 lub 3, 
umowa nie zostaje zawarta.

Art. 18. Na stronach internetowych słu-
żących do prowadzenia handlu elektro-
nicznego wskazuje się w sposób wyraźny, 
najpóźniej na początku składania zamó-
wienia, jasne i czytelne informacje o ogra-
niczeniach dotyczących dostarczania oraz 
akceptowanych sposobach płatności.
Art. 19. Jeżeli właściwości techniczne użyte-
go środka porozumiewania się na odległość 
ograniczają rozmiar możliwych do przekaza-
nia informacji lub czas na ich przedstawie-
nie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać 
konsumentowi przed zawarciem umowy co 
najmniej informacje dotyczące głównych 
cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia 
przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagro-
dzenia, prawa odstąpienia od umowy, cza-
su trwania umowy, a jeżeli umowa została 
zawarta na czas nieoznaczony – sposobu  
i przesłanek jej wypowiedzenia. Przedsię-
biorca ma obowiązek przekazać konsumen-
towi pozostałe informacje, o których mowa 
w art. 12 ust. 1, zgodnie z art. 14 ust. 2.
Art. 20. 1. Jeżeli przedsiębiorca kontak-

tuje się z konsumentem przez telefon 
w celu zawarcia umowy na odległość, 
ma obowiązek na początku rozmowy 
poinformować konsumenta o tym celu, 
a ponadto podać identyfikujące go dane 
oraz dane identyfikujące osobę, w imie-
niu której telefonuje.

2. Jeżeli przedsiębiorca proponuje kon-
sumentowi zawarcie umowy przez te-
lefon, ma obowiązek potwierdzić treść 
proponowanej umowy utrwaloną na 
papierze lub innym trwałym nośniku. 
Oświadczenie konsumenta o zawarciu 
umowy jest skuteczne, jeżeli zostało 
utrwalone na papierze lub innym trwa-
łym nośniku po otrzymaniu potwier-
dzenia od przedsiębiorcy.

Art. 21. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek 
przekazać konsumentowi potwierdzenie 
zawarcia umowy na odległość na trwa-
łym nośniku w rozsądnym czasie po jej 
zawarciu, najpóźniej w chwili dostarcze-
nia rzeczy lub przed rozpoczęciem świad-
czenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:

1) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 
1, chyba że przedsiębiorca dostarczył 
konsumentowi te informacje na trwałym 
nośniku przed zawarciem umowy;

2) informację o udzielonej przez konsu-
menta zgodzie na dostarczenie treści 
cyfrowych w okolicznościach powo-
dujących utratę prawa odstąpienia od 
umowy.

2. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta 
wykonywanie usługi albo dostarczanie 
wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie 
są one dostarczane w ograniczonej obję-
tości lub w ustalonej ilości, lub energii 
cieplnej ma się rozpocząć przed upły-
wem terminu do odstąpienia od umowy, 
przedsiębiorca wymaga od konsumenta 
złożenia wyraźnego oświadczenia za-
wierającego takie żądanie.

Art. 22. Informacje, o których mowa  
w art. 12 ust. 1, stanowią integralną część 
umowy zawieranej na odległość albo 
poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą 
być zmienione jedynie za wyraźnym po-
rozumieniem stron.
Art. 23. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił 
obowiązków informacyjnych dotyczą-
cych opłat dodatkowych lub innych kosz-
tów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 
5, lub kosztów zwrotu rzeczy, o których 
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10, konsument 
nie ponosi tych opłat i kosztów.
Art. 24. Ciężar dowodu spełnienia obo-
wiązków informacyjnych określonych 
w art. 12 spoczywa na przedsiębiorcy.
Art. 25. Do umów zawieranych poza lo-
kalem przedsiębiorstwa lub na odległość 
stosuje się przepisy art. 10 i art. 11.
Art. 26. W przypadku sprzeczności po-
między przepisami art. 12–23 a prze-
pisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  
o świadczeniu usług na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 
278, z późn. zm.3) oraz ustawy z dnia  
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) 
stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

W następnej części zostaną przedsta-
wione prawa konsumentów w świetle 
przepisów nowej ustawy.

stanisław Gąsior 
Powiatowy rzecznik Konsumentów  

w Kozienicach (wytłuszczenia i podkre-
ślenia własne).

e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl tel. 
48 611 73 12 przyjmowanie konsumen-
tów we wtorek i czwartek w godz. 10.30-
15.30

ABC KONSUMENTA 
NOWE OBOWIAZKI PRZEDSIĘBIORCÓW OD 

25.12.2014 R. CZ. II

Dokończenie ze str. 6
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nauCzyCieLe z zesPołu szKÓł nr 1 
w irLandii PÓłnoCneJ i PortugaLii

podsumowanie programu Leonardo Da Vinci Vetpro

5 listopada w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach od-
była się prezentacja  projektu VETPRO  
„Nowe pomysły i przedsiębiorczość 
w kształceniu zawodowym” w celu prze-
kazania wiedzy i doświadczenia, zdo-
bytych podczas wyjazdów do Północnej 
Irlandii i Portugalii. W prezentacji  brali 
udział zaproszeni goście: Starosta Kozie-
nicki Janusz Stąpór, dyrektorzy szkół za-
wodowych z naszego regionu, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz nauczy-
ciele z naszej szkoły.

Jako jedyna placówka w Powiecie 
Kozienickim, kształcąca zawodowo, 
Zespół Szkół otrzymał dofi nansowa-
nie na projekt VETPRO w wysokości 
23750 euro, dający naszym 13 nauczy-
cielom przedmiotów zawodowych możli-
wość wyjazdów do szkół w Irlandii Pół-
nocnej i Portugalii.

Projekty wymiany doświadczeń VET-
PRO to wyjazdy zagraniczne osób odpo-
wiedzialnych za kształcenie i szkolenie 
zawodowe, w celu transferu ciekawych 
rozwiązań oraz doskonalenia i moderni-
zacji metod w zakresie kształcenia zawo-
dowego. Mają na celu zarówno osobisty 
rozwój uczestników, jak i poprawę syste-
mów kształcenia i szkolenia przez wpro-
wadzenie nowych rozwiązań w instytucji 
wysyłającej.

Dzięki programowi VETPRO nauczy-

ciele z Zespołu Szkół Nr 1 mogli zapo-
znać się z bazą dydaktyczną kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, systemem 
nauczania w zawodzie w innych krajach, 
obserwować zajęcia, zapoznać się z kul-
turą oraz podwyższać swoje umiejętności 
zarówno zawodowe jak i językowe.

Bardzo ważnym punktem naszego 
wyjazdu było uczestnictwo w wykładzie 
i  warsztatach na temat  stosowania syste-
mu ECVET. System ten jest inicjatywą 
Unii Europejskiej i ma umożliwić obywa-
telom państw europejskich łatwiejsze zdo-
bywanie kwalifi kacji, a przez to wspierać 
mobilność zawodową oraz uczenie się 
przez całe życie.

Wizytę naszych nauczycieli w NW 
ACADEMY i dwóch innych szkołach 
w Irlandii Północnej zorganizował John 
McGowan, natomiast wizytę w pięciu 
szkołach zawodowych w Portugalii Nuno 
Manuel Varajao Barbosa  z portugalskiej 
Organizacji Associacao Intercultural 
Amigos da Mobilidade, znajdującej się 
w mieście Barcelos. Koordynatorem ze 
strony naszej szkoły była Zofi a Przycho-
dzień, która podkreśla, że przygotowanie 
i realizacja projektu wymaga wiele pra-
cy i zaangażowania, ale daje satysfakcję, 
a przede wszystkim przynosi korzyści dla 
nauczycieli i szkoły. 

zespół szkół nr 1 w Kozienicach

1 grudnia – światowy dzieŃ waLKi z aids
Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną 

pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™. 

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV 
do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki  na badania w kierunku HIV. Kampania 
przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać 
wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. 

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości doty-
czącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co 
o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groź-
nym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku 
HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV 
kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. 

Dokończenie na str. 9
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międzyszKoLny KonKurs Pieśni i PiosenKi 
paTrioTycznEj w SiEciEcHowiE

Jesienne dni i pogoda skłaniają do 
refl eksji, wspomnień oraz przemyśleń. 
Przypominają o wielkich wydarzeniach 
historycznych, np. odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości w 1918 roku. Zespół 
Placówek Oświatowych im. Armii Kra-
jowej w Sieciechowie wpaja uczniom, 
jak być dobrym Polakiem, obywatelem, 
człowiekiem. 

Dlatego też już po raz drugi nasza 
placówka zorganizowała Międzyszkolny 
Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej. 
Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół 
z terenu naszej gminy: Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. kpr. Michała Oku-
rzałego w Zajezierzu, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Kaziemierza Ośki 
w Słowikach Starych, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie oraz Zespołu Placówek 
Oświatowych w Sieciechowie.

Konkurs odbył się 14 listopada 
w sali gimnastycznej naszej szkoły. Roz-
począł go, witając wszystkich gości dy-
rektor placówki Sławomir Kowalczyk. 
Po powołaniu jury, w skład którego we-
szli: Wójt Gminy Sieciechów – Kazi-
mierz Pochylski, Przewodniczący Rady 
Gminy – Stefan Siek oraz Przewodni-
czący Komisji Społecznej – Mirosław 
Kalbarczyk, oddano głos prowadzącej 
Patrycji Zaporze – uczennicy naszego 
gimnazjum.

Konkurs rozpoczęły najmłodsze dzie-
ci, czyli przedszkolaki, które mimo tremy 
śpiewały przygotowane pieśni i dzielnie 
trzymały mikrofon w rękach, aby ich 
śpiew usłyszała cała publiczność. Następ-
ną grupę stanowiły dzieci z klas I – III, 
które zwróciły uwagę nie tylko wspania-

łym śpiewem, ale także pięknymi stroja-
mi. Bogaty repertuar oraz odwaga z jaką 
się zaprezentowały, wzbudziły podziw 
i uznanie wśród szkolnej publiczności. Po 
naradzie jury ogłosiło wyniki, rozdano 
nagrody i dyplomy. W drugiej części kon-
kursu zaprezentowali się uczniowie klas 
IV – VI oraz gimnazjów. Wykonawcy za-
prezentowali wysoki poziom, wykonywa-
ne pieśni wprawiły w podziw i zachwyt 
niejednego widza. Wśród gimnazjalistów 
swoje możliwości wokalne zaprezentowa-
li uczniowie SOSW w Opactwie oraz PG 
w Sieciechowie. Można było podziwiać 
piękne barwy głosu, dostrzec powagę wy-
stępujących oraz wysoki poziom. Wyko-
nawcom przygrywała Bernarda Wójcik.

Poza konkursem wystąpili panowie 

z jury – Stefan Siek, który wykazał się  
doniosłym głosem oraz Mirosław Kalbar-
czyk, który przygrywał na akordeonie.

Za pierwsze trzy miejsca uczniowie 
otrzymali statuetki ufundowane przez 
Urząd Gminy w Sieciechowie oraz Skle-
pik Uczniowski. Za I miejsce przyznawana 
była nagroda Wójta Gminy Sieciechów, za 
II miejsce nagroda Przewodniczącego Rady 
Gminy, a za III nagroda Dyrektora szkoły.

Cała impreza przebiegała w miłej at-
mosferze. Uczniowie, nauczyciele i przy-
byli goście świetnie się bawili, nucąc 
pieśni i piosenki oraz klaszcząc w rytm 
utworów.

zespół Placówek oświatowych
 im. armii Krajowej w sieciechowie

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimo-
wo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie 
internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS  www.aids.gov.pl). 

Kampania została objęta patronatem honorowym: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo 
Naukowe AIDS, Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perina-
tologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku. 

1 grudnia – światowy dzieŃ waLKi z aids
Dokończenie ze str. 8

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 
1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. 
Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświado-
mie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% 
nowych zakażeń.

Powiatowa stacja sanitarno – Epidemiologiczna 
w Kozienicach

Informacje/Wydarzenia
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działaLność Powiatowego urzędu PraCy w KozieniCaCh

Powiatowy Urząd Pracy w Kozie-
nicach jest instytucją, która realizuje 
zadania na rzecz poprawy sytuacji na 
lokalnym rynku pracy. Są to zróżnico-
wane formy pomocy, które PUP oferuje 
bezrobotnym mieszkańcom powiatu ko-
zienickiego oraz pracodawcom współ-
pracującym z Urzędem Pracy przy re-
alizacji różnych usług i instrumentów 
rynku pracy.

Do końca maja 2004 r. działalność 
PUP była regulowana przez Ustawę  
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnie-
niu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Od  
1 czerwca 2004 r. podstawą prawną 
działalności Urzędów Pracy jest Usta-
wa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudniania i instytucjach rynku 
pracy. W ciągu 10 lat obowiązywania 
Ustawa o promocji zatrudnienia … ule-
gła znacznym przeobrażeniom, a naj-
większe zmiany wprowadziła do niej 
nowelizacja z 2014 r.

Lata 1999 – 2006

W latach 1999-2006 PUP w Kozie-
nicach umożliwił uczestnictwo w róż-
nych formach aktywizacji zawodo-
wej grupie 5946 osób bezrobotnych. 
Na aktywizację tych osób poniesiono 
wydatki przekraczające 19 mln zło-
tych. Aktywizacja ta była realizowana 
przy pomocy tzw. „Algorytmu” Fundu-
szu Pracy oraz różnych dodatkowych 
programów finansowanych ze środków 
krajowych i unijnych (Europejski Fun-
dusz Społeczny). 

Należy tu wymienić takie programy 
krajowe jak: Pierwsza praca, Agroal-
ternatywa, Zielone miejsca pracy, Moja 
gmina w UE, Mazowsze 2003, Start  
w przyszłość, Mazowsze 2004, 50plus, 
Praca i środowisko, Pierwsza praca 
– Pierwszy biznes. Niektóre z tych pro-
gramów były realizowane dłużej niż 
przez jeden rok kalendarzowy bądź też 
miały swoją kolejną edycję. PUP brał 
udział również w realizacji środków 
przedakcesyjnych w ramach programu 
PHARE. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej 
w roku 2004 stworzyło możliwości ko-
rzystania ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego poprzez realiza-
cję projektów ukierunkowanych na re-
alizację działań ograniczających zjawi-
sko bezrobocia. Od 2004 r. Urząd Pracy 
w Kozienicach intensywnie wdrażał 
tego typu projekty, realizowane w ra-
mach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. 

W latach 2004 – 2006 PUP realizował 
projekty: Europejska Szansa Młodzieży 
– Młodzież na rynku pracy, Powrót osób 
bezrobotnych na europejski rynek pracy 
– Długotrwale bezrobotni powracają, 
Start do kariery, Dziś bierni jutro ak-
tywni, Od zależności do samodzielności, 
Pierwszy sukces, Nowe perspektywy. 
Dzięki projektom współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w latach 2004-2006 zaktywizowano 
1203 osoby za kwotę ponad 3 milio-
nów złotych, co stanowi znaczny od-
setek osób zaktywizowanych w latach  
1999 – 2006 oraz znaczną część środ-
ków wydatkowanych na aktywizację  
w tym okresie. 

W przytoczonym przedziale czasu naj-
popularniejszymi formami wsparcia były 
staże (wcześniej staże absolwenckie), 
roboty publiczne, prace interwencyjne  
i szkolenia. Bardzo ważnymi i popular-
nymi usługami były: poradnictwo za-
wodowe i pośrednictwo pracy. W latach  
1999 – 2006 PUP pozyskał ponad 7 tys. 
miejsc pracy a doradcy zawodowi udzie-
lili ponad 3 tys. porad.

Lata 2007 – 2014 (do 30 sierpnia)

W powyższym okresie, podobnie 
jak w opisanym wcześniej, PUP w Ko-
zienicach realizował swoje zadania na 
rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, 
sięgając po środki w ramach różnych 
źródeł finansowania. Bardzo ważny 
był tu Fundusz Pracy (zarówno „Algo-
rytm” jak i programy dofinansowane  
z rezerwy Funduszu Pracy) oraz 
środki Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego z nowej perspektywy 2007 
– 2013, które wydatkowane są jeszcze  
w roku 2014.

W okresie od 1 stycznia 2007 roku 
do 31 sierpnia 2014 r. PUP stworzył 
miejsca aktywizacji (w ramach usług 
i instrumentów rynku pracy) dla 
8695 osób bezrobotnych. Na aktywi-
zację tych osób poniesiono wydatki  
w kwocie 52,4 miliona złotych (środ-
ki krajowe oraz pozyskane z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego).

Jeśli chodzi o środki w ramach re-
zerwy Funduszu Pracy to w latach 
2007-2014 realizowano programy: 
Mazowsze (dwie edycje), Praca dla 
młodych – Dobry Start, 45/50 +, Pro-
gram aktywizacji osób do 30 roku ży-
cia (4 tego typu programy w tym je-
den Program specjalny), Aktywizacja 
osób na terenach dotkniętych klęskami 
żywiołowymi, Rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości (2 tego typu pro-
gramy), Aktywizacja osób będących  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy (2 programy), Aktywizacja osób 
do 25 roku życia, Aktywizacja osób  
w regionach wysokiego bezrobocia.

W roku 2007 PUP kontynuował reali-
zację dwóch projektów unijnych rozpo-
czętych rok wcześniej (Pierwszy sukces, 
Nowe perspektywy). W 2007 r. w ramach 
tych dwóch projektów zaktywizowano 
250 osób za kwotę 1 286 957 zł.

Od 2008 roku Urząd Pracy w Ko-
zienicach rozpoczął realizację kolejne-
go (tym razem wieloletniego) projektu 
systemowego „Wspierajmy bezrobot-
nych”, który wdrażany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki i również jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Do końca sierpnia 2014 roku  
w ramach tego projektu zaktywizo-
wano 2568 osób (1568K, 1000M) za 
kwotę 18,7 miliona złotych. Formy 
wsparcia oferowane w tym projekcie 
to: staże, szkolenia, przygotowanie za-
wodowe (ta forma została zakończona  
w 2009 r.) oraz jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej. 
Projekt jest realizowany do końca  
2014 r.

Jak widać powyżej 3 projekty unijne 
realizowane w latach 2007 – 2014 sta-
nowiły znaczną część działalności PUP  
w tym okresie.

PUP realizuje wszelkie formy 
wsparcia przewidziane w Ustawie  
o promocji… czyli: staże, szkolenia, 
roboty publiczne, prace interwencyj-
ne, jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, refundacje 
doposażenia/wyposażenia stanowi-
ska pracy, prace społecznie użyteczne  
a po ostatniej nowelizacji Ustawy tak-
że bony stażowe i szkoleniowe. Bez 
wątpienia, w latach 2007 – 2014, naj-
większą popularnością cieszyły się sta-
że, a w dalszej kolejności szkolenia.  
W latach 2007 – 2009 realizowane było 
także przygotowanie zawodowe, które 
później zostało „wchłonięte” przez sta-
że w wyniku zmian w Ustawie. Staże 
wraz z przygotowaniem zawodowym 
stanowiły w omawianym okresie (8 lat) 
50% wszystkich miejsc aktywizacji.

W dalszym ciągu bardzo ważne są 
usługi pośrednictwa pracy i poradni-
ctwa zawodowego, które intensywnie 

Dokończenie na str. 11
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gorąCzKa KrwotoCzna eBoLa
Gorączka Krwotoczna Ebola (ang. 

EVD Ebola Virus Disease) to choroba 
wywołana przez wirus Ebola. Ogniska 
epidemiczne zaczynają się od jednej lub 
kilku osób zakażonych przez kontakt z re-
zerwuarem wirusa, a następnie zakażenia 
szerzą się wśród ludzi. Zachorowania na  
EVD odnotowuje się obecnie w Afryce 
Zachodniej. Kraje, w których obecnie za-
chorowania szerzą się w rozmiarach epi-
demicznych to: Gwinea, Liberia i Sierra 
Leone. Ogniska gorączki Ebola odnoto-
wano również w Demokratycznej Repub-
lice Kongo, jednak nie jest ono powiązane 
epidemiologicznie z obecnie trwającym 
ogniskiem gorączki Ebola w Gwinei, Li-
berii i Sierra Leone.

Początkowe objawy choroby są niespe-
cyfi czne – gorączka powyżej 38,5°C, znacz-
ne osłabienie, bóle mięśni i stawów. Objawy 
początkowe przypominają inne znacznie 
częściej występujące choroby związane 
z tropikiem – malaria, dur brzuszny, inwa-
zyjna choroba meningokokowa, zapalenie 
płuc. W ciągu około 5 dni od pierwszych 
objawów może pojawić się znacznie nasi-
lona wodnista biegunka, wymioty, ból brzu-
cha. Od 5 do 7 dni choroby może pojawić 
się rozsiana wysypka grudkowo-rumienio-
wa na twarzy, szyi, tułowiu i ramionach. 
W przebiegu choroby może dojść do krwa-
wienia, masywnych krwotoków, niewydol-
ności wielonarządowej i zgonu. Okres inku-
bacji choroby wynosi od 2 do 21 dni. 

Do zakażenia wirusem Ebola może 
dojść poprzez:
• bezpośredni kontakt z krwią lub innymi 

płynami ustrojowymi żywych lub mar-
twych osób zarażonych (kontakt bezpo-
średni do ok. 1 metra) – zakażenie dro-
gą kropelkową nastąpi, jeśli zakażony 
mający już objawy choroby nakicha na 
nas, napluje czy zwymiotuje;  

• Kontakt seksualny z ozdrowieńcami 
w okresie do 7 tygodni po ich wyleczeniu, 
gdyż przez taki okres wirus Ebola może 
być obecny w nasieniu u mężczyzn;

• uczestniczenie w obrzędach pogrzebo-
wych obejmujące bezpośredni kontakt 
ze zwłokami ludzkimi na obszarze wy-
stąpienia zachorowań na gorączkę Ebo-
la bez stosowania odpowiednich środ-
ków ochrony indywidualnej;

• bezpośredni kontakt z krwią i innymi 
płynami ustrojowymi zakażonych dzi-
kich zwierząt (martwych lub żywych), 
takich jak nietoperze, małpy, antylopy. 
Zakażeniem grozi także spożycie zaka-
żonego mięsa surowego lub półsurowe-
go, jak również innych produktów bez-
pośrednio skażonych wydzieliną tych 
zwierząt.

Wirus Ebola nie przenosi się drogą 
powietrzną tak jak wirus grypy!

Nie ma skutecznego leku, ani szcze-
pionki na tę chorobę. Są opracowywane 
i testowane nowe szczepionki i terapie le-
kowe. Śmiertelność w przebiegu zakaże-
nia wirusem Ebola szacowana jest na 50% 
do 90% (jest ona mniejsza w przypadku 
hospitalizacji i leczenia objawowego).

Obecnie ryzyko wystąpienia Eboli 
w Polsce jest niezwykle niskie, nie może 

być jednak całkowicie wykluczone.

(źródło: Opracowano na podstawie ma-
teriałów, komunikatów WHO, CDC, 
ECDC)

Procedury EVD – schematów postę-
powania w przypadku stwierdzenia po-
dejrzenia zakażenia wirusem Ebola:
1. Zespoły Ratownictwa Medycznego 

http://www.kozienice.psse.waw.pl/
UserFiles/kozienice/File/ebola/PRM-
1.pdf

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy lub Izba 
Przyjęć http://www.kozienice.psse.
waw.pl/UserFiles/kozienice/File/ebola/
SOR%20IP.pdf

3. POZ/AOS/NŚPM http://www.kozie-
nice.psse.waw.pl/UserFiles/kozienice/
File/ebola/POZ%20AOS%20NPSM-
1.pdf
Więcej informacji można uzyskać na 

stronach: 
1. Narodowego Instytutu Zdrowia Pub-

licznego http://www.pzh.gov.pl/page/
index.php?id=1636

2. Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
http://www.gis.gov.pl/?go=news
Instrukcja użycia Indywidualnego Pa-

kietu Ochrony Biologicznej: http://www.
youtube.com/watch?v=4hPYAx1PvsU&f
eature-youtu.be

Państwowy Powiatowy 
inspektor sanitarny

w Kozienicach

wspierają zarówno osoby bezrobotne 
jak i pracodawców. W latach 2007 – 
2014 PUP pozyskał prawie 9 tys. miejsc 
pracy a doradcy zawodowi udzielili po-
nad 8 tys. porad.

Należy zwrócić uwagę na to, że formy 
wsparcia realizowane przez Urząd Pracy 
muszą być wdrażane przy zachowaniu 
coraz bardziej wymagających kryteriów 
dotyczących efektywności zatrudnienio-
wej oraz kosztowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozie-
nicach nie ogranicza się do własnej 
działalności statutowej. Od wielu lat 
wspomagamy inne podmioty (publicz-
ne i prywatne) w realizacji ich projek-
tów, które mają poprawiać sytuację 
na lokalnym rynku pracy. Współpraca 
ta polega najczęściej na promowaniu 
określonych przedsięwzięć wśród osób 
bezrobotnych, a także na wspieraniu 
innych podmiotów w rekrutacji (i we-
ryfikacji) uczestników ich projektów.

Do inicjatyw PUP w Kozienicach, 
które miały na celu pozytywne oddzia-
ływanie na lokalny rynek pracy, należy 
zaliczyć cykl zrealizowanych (sześ-
ciu) konferencji pod nazwą Kozieni-
ckie Partnerstwo Lokalne. Konferencje 
te zostały przeprowadzone w 2008 r. 
w różnych gminach Powiatu Kozie-
nickiego. Celem tego przedsięwzię-
cia było, aby przedstawiciele różnych 
obszarów życia społecznego oraz go-
spodarczego wspólnie przeprowadzili 
analizę silnych i słabych stron naszego 
powiatu. 

Dzięki temu przedsięwzięciu wspól-
nie wypracowano pomysły na realizację 
projektów społeczno-gospodarczych, 
które mają się przyczyniać do rozwoju 
naszego regionu a co za tym idzie do 
zwiększania potencjału lokalnego ryn-
ku pracy. Z wypracowanych rozwiązań 
mogą korzystać lokalne środowiska, 
z pożytkiem dla całej lokalnej 
społeczności.

arKaDiUsz nowaKowsKi
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kozienicach

działaLność 
Powiatowego 
urzędu PraCy 
w koziEnicacH

Dokończenie ze str. 10
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