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Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

Święta Bożego Narodzenia są jednym 
z najbardziej oczekiwanych momentów 
w każdym roku, jest to czas pełen mi-
łości, radości i uprzejmości. Święta są 
magicznym okresem, który zbliża ludzi. 
Tradycje związane z Wigilią oraz Bożym 
Narodzeniem pielęgnowane są od setek 
lat. Mimo, że święta te wiążą się z ob-
rzędami religijnymi, z wigilijną kolacją 
związane są świeckie zwyczaje takie jak: 
tradycyjne potrawy, sianko pod obrusem, 
dodatkowe nakrycie dla niespodziewa-
nego gościa, oczekiwanie na pierwszą 

gwiazdkę oraz kolędowanie. Kiedyś wie-
rzono, że jaki będzie dzień wigilijny, taki 
będzie kolejny rok.
Adwent

Adwent, jest czasem radosnego i po-
bożnego przygotowywania się do dnia 
narodzin Chrystusa. Obejmuje cztery 
niedziele poprzedzające dzień Bożego 
Narodzenia. Słowo to pochodzi od ła-
cińskiego „advenio” i oznacza przyjście, 
objawienie. Pierwsze wzmianki dotyczą-
ce przygotowania do Bożego Narodzenia 
pochodzą z Galii i Hiszpanii. W Rzymie 

adwent został wprowadzony dopiero w VI 
wieku i trwał pierwotnie 6 tygodni. Dla 
Chrześcijan okres ten jest czasem ocze-
kiwania, z którym wiąże się niepewność, 
refl eksja, nadzieja. W okresie tym wybiera 
się postanowienia, które mają zmienić nas 
na lepsze, podczas oczekiwań na przyj-
ście Zbawiciela. W kościołach dominuje 
w tym czasie kolor fi oletowy, oznaczają-
cy pokutę, pojednanie z Bogiem i ludźmi. 
W tym okresie na Mszę roratną chodzi się 
z lampionem. W świątyni święci się świe-
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cę zwaną „roratką”, symbolizującą Naj-
świętszą Marię Pannę. Do tradycji należy 
również wieniec adwentowy składający 
się z zielonych gałązek oznaczających ży-
cie, nadzieję oraz z czterech świec ozna-
czających światło, ilość świec związana 
jest z liczbą niedziel poprzedzających na-
rodziny Pana. Wieniec ma kształt okręgu 
symbolizującego powracający cykl życia. 

Symbolem adwentu jest również kalen-
darz adwentowy, mający postać drabiny, 
po której „schodzi” do nas fi gurka, sym-
bolizująca nadchodzącego Jezusa. 
Święty Mikołaj

Kolejną tradycją świąteczną jest wi-
zyta Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj 
jest postacią historyczną odnoszącą się 
do Biskupa z Miry żyjącego w IV wieku. 
Pochodził on z zamożnej rodziny. Odzie-
dziczył spory majątek, którym dzielił się 
z potrzebującymi. Legendy głoszą, że 
pewnej nocy biskup wrzucił przez okno 
złoto do domu, w którym mieszkały pan-
ny tak ubogie, że nie mogły wyjść za mąż 
z braku posagu.  Dzięki swoim dobrym 
uczynkom otrzymał on od Boga dar czy-
nienia cudów. Potrafi ł ocalić rozbitków 
z fal morskich, sprawiał, że zboże rosło 
nawet w latach nieurodzajnych oraz potra-
fi ł wskrzeszać zmarłych. Ludzie nazwali 
go cudotwórcą. We współczesnej tradycji 
Święty Mikołaj znany jest jako przyjaciel 
dzieci, ich opiekun i dobrodziej. Zgodnie 
z tradycją przychodzi 6 grudnia, by obda-
rować dzieci prezentami. Przedstawia się 
go jako starszego dziadka z białą brodą, 
ubranego na czerwono w gruby płaszcz 
obszyty futrem, na głowie ma czerwoną 
czapkę z pomponem, a na plecach dźwi-
ga wielki worek z prezentami dla dzieci. 
Porusza się on na swoim zaprzęgu, cią-
gniętym przez renifery. Prezenty od niego 
otrzymują grzeczne dzieci, a te które źle 
się sprawowały dostają rózgi, które mają  
przestrzec przed dalszym niewłaściwym 
zachowaniem. 
Pierwsza gwiazdka, łamanie się opłat-
kiem, sianko i dodatkowe nakrycie

Kolacja Wigilijna rozpoczyna się od 
pojawienia się pierwszej gwiazdki na 
niebie. Dopiero, kiedy ona zabłyśnie mo-
żemy podzielić się opłatkiem i zasiąść do 
stołu. Wypatrywanie pierwszej gwiazdki 

związane jest z Gwiazdą Betlejemską, 
której pojawienie się towarzyszyło naro-
dzinom Jezusa. Dzięki niej Trzej Królo-
wie mogli dotrzeć do miejsca narodzin 
Zbawiciela.

Łamanie się opłatkiem jest jedną 
z najpiękniejszych tradycji bożonaro-
dzeniowych. Słowo opłatek pochodzi od 

łacińskiego słowa „oblatum” oznacza-
jącego dar ofi arny. Opłatek jest bardzo 
cienkim białym płatkiem chlebowym, 
wypiekanym z białej mąki i wody. Jest on 
tym samym opłatkiem, jaki jest używany 
podczas Mszy Świętej. Jedyną różnicą 
wyróżniającą go od hostii jest to, że nie 
jest konsekrowany. Dzielenie się opłat-
kiem odbywa się na pamiątkę Ostatniej 
Wieczerzy, więzów wspólnoty, jaką byli 
pierwsi Chrześcijanie. Pierwsze polskie 
wzmianki dotyczące tego obrzędu sięga-
ją końca XVIII wieku. Opłatek wigilijny 
jest symbolem pojednania i przebaczenia, 
znakiem przyjaźni oraz miłości. Dziele-
nie się nim na początku wieczerzy wigi-
lijnej wyraża chęć bycia razem z bliskimi.

Sianko wigilijne, jak nakazuje trady-
cja, kładzie się pod białym obrusem na 
stole, przy którym będziemy spożywać 
wieczerzę wigilijną. Symbolizuje ono 
miejsce narodzin Chrystusa – szopkę 
i sianko, na którym leżał po narodzinach.

Wolne miejsce podczas wieczerzy 
wigilijnej przeznaczone jest dla przypad-
kowego gościa, samotnego, bezdomne-
go. Dawniej wierzono, że miejsce to jest 
przeznaczone dla zbłąkanych w zaświa-
tach duchów przodków. Dodatkowe na-
krycie symbolizuje obecność Chrystusa, 
który tego wieczoru, w sposób szczegól-
ny przychodzi do człowieka. Nakrycie to 
wyraża także pamięć o bliskich, którzy 
tego dnia nie mogą być z nami.
Kolędowanie

Kolędowanie jest głęboko zakorzenio-
nym w polskiej tradycji zwyczajem bożo-
narodzeniowym. Śpiew kolęd w Święta 
Bożego Narodzenia wśród najbliższych 
jest zwyczajem tworzącym magiczną 
i niepowtarzalną atmosferę. Nazwa ko-
lęda pochodzi od łacińskiego słowa „ca-
lendae” i oznacza początek każdego mie-
siąca. W Rzymie dzień ten świętowano 
odwiedzając znajomych, śpiewając pie-
śni, urządzając huczne uczty oraz składa-

jąc sobie życzenia. Do Polski tradycja ta 
przywędrowała w XV wieku. Przysłowio-
wym „złotym wiekiem polskich kolęd” 
jest przełom XVII i XVIII wieku, kiedy 
doszło do wzrostu popularności pieśni 
bożonarodzeniowych. Za najstarsze kolę-
dy uważa się: „Anioł pasterzom mówił”, 
„W żłobie leży”, „Przybieżeli do Betle-
jem” oraz „Gdy śliczna Panna”. Wszyst-
kie kolędy, niezależnie, z którego wieku 
pochodzą, opowiadają o narodzinach 
Chrystusa i doniosłości tego wydarzenia. 
Choinka

Nieodłącznym elementem Świąt Bo-
żego Narodzenia jest choinka. Świątecz-
ne drzewko początkowo było nazywane 
hailekrystem. Do Polski zwyczaj dekoro-
wania choinki przywędrował z Niemiec 
na przełomie XVIII i XIX wieku. Kościół 
początkowo był niechętny temu zwycza-
jowi, potem jednak nadał choince symbo-
likę „biblijnego drzewa poznania dobra 
i zła”. Zielone drzewko oznacza nadzie-
ję nieba. Światełka na drzewku przypo-
minają nadejście Chrystusa – Światłości 
Świata. Zawieszone na choince łańcuchy 

są symbolem węża – kusiciela, a błysz-
cząca gwiazda na czubku, oznacza ewan-
geliczną gwiazdę betlejemską. Pozostałe 
ozdoby drzewka wigilijnego są znakiem 
darów i łask, jakie spływają na świat 
z przyjściem Odkupiciela.
Potrawy Wigilijne

Zestaw wigilijnych potraw jest róż-
ny w zależności od regionu, czy trady-
cji rodzinnych, ale zwyczajowo na stole 
powinny znajdować się wszystkie płody 
ziemi, a potraw powinno być dwanaście. 
Spróbowanie każdej z potraw ma zapew-
nić szczęście przez cały rok. Najpopular-
niejszymi polskimi potrawami wigilijny-
mi są: barszcz czerwony z uszkami, zupa 
grzybowa, karp, kutia, pierogi z kapustą 
i grzybami, kulebiak, kompot z suszonych 
owoców. Dania te mają swoją symbolikę: 
ryba symbolizuje Jezusa i odradzanie się 
do życia, gruszki w kompocie mają za-
pewnić długowieczność, jabłka dawać 
miłość i zdrowie, a śliwki odpędzać złe 
moce. Mak w potrawach ma przynosić 
bogactwo, pierniki natomiast symbolizu-
ją dobrobyt. Z kolei chleb jest symbolem 
nowego życia.

MAGDALENA PSZCZÓŁKA
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8 grudnia w Kościele pw. Św. 
Krzyża w Kozienicach zainaugurowane 
zostały obchody Jubileuszu 150-lecia 
budowy i konsekracji tej świątyni. 
Na wstępie Grzegorz Kocyk Rycerz 
Kolumba, przybliżył historię kościoła. 
Następnie rozpoczęła się Msza Święta 
dziękczynna, której przewodniczył 
ksiądz Biskup Henryk Tomasik: 
Dzisiaj panu Bogu dziękujemy za tę 
świątynię, która została konsekrowana 
24 października 1869 roku. Jak 
mówi historia, bardzo szybko została 
wzniesiona: kamień węgielny 
wmurowano 14 czerwca 1868 roku, 
a już rok później kościół został 
uroczyście poświęcony (...) 
Dziękujemy Bogu za to miejsce 
modlitwy, jednocześnie wspominamy 
wszystkich jej fundatorów, którzy byli 
zatroskani o to, aby Bóg był znany, 
kochany, czczony, aby człowiek 
mógł uczestniczyć w uobecnianiu 
dzieła zbawienia. Świątynia to takie 
szczególne miejsce, gdzie niebo łączy 
się z ziemią, a sprawy boskie mogą 
połączyć się ze sprawami ludzkimi (...) 
– podkreślał w swojej homilii ksiądz 
Biskup.

W jubileuszowej Mszy Świętej 
wspólnie z duszpasterzami parafii, 
wspólnotą parafialną, uczestniczyli 
także parlamentarzyści, władze Samo-
rządu Powiatu Kozienickiego i Gminy 
Kozienice, przedstawiciele instytucji, 
stowarzyszeń, organizacji i przedsię-
biorstw z terenu powiatu, przedstawi-
ciele służb mundurowych oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy powiatu ko-
zienickiego.

Jubileusz stał się okazją do prze-
kazania pamiątkowych darów dla para-
fii. Delegacja Powiatu Kozienickiego 
ofiarowała pulpit pod mszał, kadziel-

nicę oraz łódkę, delegacja Gminy Ko-
zienice – kapę liturgiczną, Spółka Enea 
Wytwarzanie – ikonę Najświętszej Ma-
ryi Panny Nieustającej Pomocy, Koła 
Żywego Różańca ofiarowały naczynia 
liturgiczne, przedstawicielki scholi 
wręczyły albę liturgiczną, natomiast 
harcerze komżę. Delegacja Caritas 
i Hospicjum przekazała mszał rzym-
ski, a przedstawiciele parafii Świętego 
Krzyża ofiarowali chleb i wino.

Podczas uroczystej mszy świętej 
nie zabrakło wielu słów uznania, gra-
tulacji i podziękowań skierowanych 
do wszystkich, którzy na przestrzeni 
minionych 150 lat z zaangażowaniem 
otaczali opieką tę świątynię. Dbali za-
równo o jej wygląd, jak i o duchowy 
wymiar. 9 lat trwa posługa księdza 
Kazimierza, który łączy nas w wierze 
i w kultywowaniu dobrych tradycji 
w tej parafii. W tym czasie poznali-
śmy księdza kanonika jako wspania-
łego gospodarza, który troszczy się 
o estetykę, wygląd, modernizuje ko-
ściół. Księże kanoniku, za tę pracę 
w imieniu własnym, Zarządu i Rady 

nicę oraz łódkę, delegacja Gminy Ko- Powiatu Kozienickiego serdecznie 
dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy 
uczestniczą i wspierają działania księ-
dza proboszcza i innych duszpasterzy 
tej parafii (...) – mówił Andrzej Jung 
Starosta Kozienicki.

Na zakończenie jubileuszowego 
nabożeństwa ksiądz kanonik Kazimierz 
Chojnacki proboszcz parafii pw. Św. 
Krzyża podziękował za pomoc, życz-
liwość i wsparcie, z jakimi przez lata 
swojej posługi w parafii się spotykał 
i nadal spotyka. Podkreślał również, 
iż Jubileusz to nie tylko jeden dzień, 
ale cały rok: (…) Dziś rozpoczynamy 
świętowanie roku jubileuszowego. Co 
miesiąc, w drugą niedzielę miesiąca, 
będziemy zapraszać osoby związane 
z tym kościołem. Już na drugą niedzie-
lę stycznia zapraszamy tych, którzy 
w tej świątyni przyjęli sakrament 
Chrztu Świętego. W następnej kolejno-
ści będą Ci, którzy przyjęli sakrament 
Bierzmowania, czy Pierwszej Komunii 
Świętej. A zakończymy nasze obchody 
29 listopada 2020 roku misjami i wizy-
tacją kanoniczną księdza Biskupa (…) 
– poinformował proboszcz Kazimierz.

 
 

 
 
 

 

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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27 listopada 2019 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Kozienicach odbyła się XV 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI 
kadencji. Po otwarciu obrad i stwierdze-
niu quorum Andrzej Jung Starosta Powia-
tu Kozienickiego przedstawił Sprawoz-
danie z prac Zarządu. Kolejnym punktem 
obrad było przedstawienie informacji 
dotyczącej realizacji zadań związanych 
z promocją Powiatu, którą w formie ma-
teriału fi lmowego przedstawiła Lucyna 
Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wy-
działu Promocji i Kultury Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach.

Następnie podjęte zostały uchwały 
w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2019 – 2032,

b) wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2019 r.,

c) zmiany do uchwały Nr V/45/2019 
z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych w Powiecie Kozienickim 
na 2019 rok,

d) rozpatrzenia skargi Pana A.K. na Dy-
rektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach,

e) wyrażenia woli budowy nowej siedzi-
by dla Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego,

f) wyrażenia woli zawarcia porozumie-
nia pomiędzy Powiatem Kozienickim 

rehabilitacji zawodowej i społecz- i Powiatem Białobrzeskim w zakresie 
powierzenia zadania organizacji pu-
blicznego transportu zbiorowego.
Po przyjęciu ww. uchwał przedsta-

wiona została informacja do weryfi kacji 
oświadczeń majątkowych Radnych Rady 
Powiatu Kozienickiego, a także Spra-
wozdanie z weryfi kacji oświadczeń ma-
jątkowych Radnych Rady Powiatu Ko-
zienickiego oraz pracowników Powiatu 
Kozienickiego.

KAROLINA URBAŃSKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (28 paź-
dziernika 2019 r.) Zarząd Powiatu obra-
dował 6 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie 
powiatu na 2019 rok.

2. Zarząd podjął uchwały:
• w sprawie ustalenia wykazu nierucho-

mości lokalowej położonej w budynku 
mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 
28A w Kozienicach, przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

• w sprawie ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadania „Pro-
wadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz świadczenia nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego, a tak-
że edukacji prawnej w powiecie kozie-
nickim w 2020 roku”,

• w sprawie upoważnienia Marcina Łopu-
szańskiego – Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kozienicach do przy-
gotowania i przeprowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie zapytania ofertowego,

Dot. zadania „Przebudowa miejsc posto-
jowych przy Szpitalu Powiatowym w Ko-

zienicach”.
• w sprawie wyrażenia zgody dla Gmi-

ny Kozienice na wykonanie kablowe-
go przyłącza elektroenergetycznego 
wraz ze słupami oświetleniowymi na 
działce nr 6825 w Kozienicach,

Jest to działka przy ul. Głowaczowskiej i Al. 
Sikorskiego. Dot. dodatkowego oświetlenia 
przejścia.

• w sprawie powołania komisji konkur-
sowej do oceny i wyboru ofert zgłoszo-
nych na realizację zadania pod nazwą 
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz świadczenia nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, 
a także edukacji prawnej w powiecie 
kozienickim w 2020 roku,

• w sprawie przedłożenia uchwały bu-
dżetowej na 2020 rok oraz projektu 
uchwały w sprawie wieloletniej pro-
gnozy fi nansowej Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej i Radzie Powiatu,

• w sprawie przyjęcia środka trwałego na 
stan Powiatu Kozienickiego – samo-
chodu marki Renault Trafi c Grand Pack 
CLIM DCI 120 HD oraz przekazania 
go do jednostki organizacyjnej (Domo-
wi Pomocy Społecznej im. Kazimiery 
Gruszczyńskiej w Kozienicach),

• w sprawie sprzedaży Gminie Głowa-

czów samochodu osobowego marki 
Ford Transit 280S,

• w sprawie likwidacji pojazdu, który 
stał się własnością Powiatu na podsta-
wie orzeczenia sądu o jego przepadku,

Dot. pojazdu marki Peugeot 206. Wartość 
rynkowa pojazdu na podstawie wyceny 
sporządzonej przez rzeczoznawcę samo-
chodowego wynosi 50,00 zł.
Stan pojazdu dyskwalifi kuje go do dalszej 
eksploatacji. 

• w sprawie likwidacji pojazdu, który 
stał się własnością Powiatu na podsta-
wie orzeczenia sądu o jego przepadku,

Dot. pojazdu marki Honda Civic. Wartość 
rynkowa pojazdu na podstawie wyceny 
sporządzonej przez rzeczoznawcę samo-
chodowego wynosi 50,00 zł. Stan pojazdu 
dyskwalifi kuje go do dalszej eksploatacji.

• w sprawie likwidacji motocykla, który 
stał się własnością Powiatu na podsta-
wie orzeczenia sądu o jego przepadku.

Dot. motocykla marki Husqvarna. Zgod-
nie z opinią rzeczoznawcy pojazd posiada 
liczne uszkodzenia, które dyskwalifi kują go 
do dalszej eksploatacji. Naprawa i przy-
wrócenie go do stanu używalności jest nie-
opłacalne. Pojazd należy zezłomować.

• zmieniająca Uchwałę Nr 78/2015 
z dnia 23 listopada 2015 roku w spra-

Informacje
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wie uchwalenia Regulaminu Organiza-
cyjnego Domu Pomocy Społecznej im. 
Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozieni-
cach.

Zmiana dotyczy wydzielenia w struktu-
rze organizacyjnej jednostki stanowiska 
„Aspirant pracy socjalnej”.
Podjęcie uchwały podyktowane jest akta-
mi wyższego rzędu.

• w sprawie udzielenia pełnomocnic-
twa Dyrektorowi Placówki Socjali-
zacyjnej „PANDA” w Kozienicach,

• w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż samochodu osobowego sta-
nowiącego własność Powiatu,

Z uwagi na wycofanie się Gminy Głowaczów 
z zakupu samochodu osobowego marki Ford 
Transit 280 S za kwotę 3.000 zł /traci moc 
uchwała nr 107/2019 Zarządu Powiatu z dn. 
14 listopada 2019 roku/, pojazd sprzedano 
kolejnemu oferentowi za kwotę 1.500 zł.

• w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania 
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz świadczenia nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, 
a także edukacji prawnej w powiecie 
kozienickim w 2020 roku”.

3. Zarząd Powiatu zajmował się spra-
wą przeniesienia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego z Opactwa 
do obiektu po byłej szkole w Nowej Wsi.
Zarząd stwierdził, że formuła użyczenia 

przez Gminę Kozienice nieruchomości nie 
jest formułą zadowalającą dla funkcjonowa-
nia SOS-W, gdyż wiązałoby się to z koniecz-
nością rozbudowy i remontu istniejącego bu-
dynku oraz potrzebą poniesienia znaczących 
nakładów finansowych na placówkę, która 
nie jest własnością Powiatu.

Ponadto, okres wypowiedzenia umo-
wy określony na 24 miesiące nie zapew-
nia bezpiecznego przeniesienia szkoły.

Nie jest również możliwe pełne udostęp-
nienie terenu szkoły osobom postronnym tj. 
mieszkańcom wsi, ze względu na koniecz-
ność zagwarantowania bezpieczeństwa 
uczniów uczęszczających do placówki.

Zarząd postanowił podjąć działania,  
w celu poszukania alternatywnej lokaliza-
cji dla Ośrodka, nie wykluczając budowy 
nowego obiektu.
4. Zarząd zajmował się sprawami z za-

kresu oświaty:
• Zarząd przyjął przedłożony przez 

Dyrekcję I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stefana Czarnieckiego w Ko-
zienicach plan zajęć dla ucznia szkoły, 
w związku z orzeczeniem o potrzebie 
indywidualnego nauczania, wydanym 
przez Poradnię Psychologiczno – Pe-
dagogiczną w Kozienicach w roku 
szkolnym 2019/2020,

• Zarząd przyjął przedłożony przez 

Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach plan 
zajęć dla ucznia klasy I Technikum 
Gastronomicznego, w związku z orze-
czeniem o potrzebie indywidualnego 
nauczania, wydanym przez Porad-
nię Psychologiczno – Pedagogicz-
ną w Kozienicach w roku szkolnym 
2019/2020,

• Zarząd na wniosek Dyrektora Ze-
społu Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach wyraził zgodę 
na sfinansowanie szkoleń, w ramach 
środków przeznaczonych na dosko-
nalenie nauczycieli:
– szkolenia branżowego z programu 

InventorCAM dla trzech nauczy-
cieli przedmiotów mechanicznych, 
koszt szkolenia 2.990 zł,

– szkolenia dla Rady Pedagogicznej 
(4 grupy po 25 osób), koszt szkole-
nia 5.990 zł.

• Zarząd wyraził zgodę na dofinanso-
wanie czesnego dla nauczyciela I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kozieni-
cach wysokości 300 zł,  

Zgodnie z uchwałą Nr 25/2003 Zarządu 
Powiatu z dn. 10.06.2003 r.

• Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie 
środków w planie dochodów i wydat-
ków na rok 2019 o kwotę 5.000 zł dla 
Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” na 
realizację projektu w ramach umowy 
partnerskiej zawartej z ENEA Wytwa-
rzanie pt. „Sąsiedzkie spotkania – or-
ganizacja zajęć integracyjnych oraz 
wykonanie kartek świątecznych i ser-
duszek dla babć i dziadków”.

• Zarząd wyraził zgodę na podpisanie 
„Porozumienia w przedmiocie rozwią-
zania umowy dotacji” ze Starostwem 
Powiatowym w Radomiu, w związ-
ku z likwidacją Międzypowiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Radomiu z siedzibą w Iłży.

5. Zarząd zapoznał się z pismem z Proku-
ratury Rejonowej w Kozienicach zawia-
damiającym, iż w dniu 7 listopada 2019 
roku wszczęto śledztwo w sprawie zaist-
niałego w okresie od 2016 roku do lutego 
2019 roku w Kozienicach niedopełnienia 
obowiązków i przekroczenia uprawnień 
przez Dyrektora SP ZZOZ w Kozieni-
cach w czasie zarządzania majątkiem 
szpitala w Kozienicach, wyrządzając 
tym znaczną szkodę majątkową.

6. Zarząd zapoznał się z pismem Przewodni-
czącego Rady Powiatu w Płocku w spra-
wie stosownego wykorzystania Uchwały 
Nr 101/XI/2019 Rady Powiatu w Płocku 
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
realizacji §5 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie do-

mów pomocy społecznej.
7. Zarząd zapoznał się z pismem Burmi-

strza Gminy Kozienice ws. odpowiedzi 
na pismo dotyczące partycypacji w kosz-
tach remontu parkingu przed ZS Nr 1.

Burmistrz odpowiedział, że z uwagi na 
ograniczone środki finansowe w budżecie 
Gminy Kozienice na realizację własnych 
zadań inwestycyjno-remontowych nie jest 
możliwe współfinansowanie przedmioto-
wego zadania.
8. Zarząd zapoznał się z pismem Burmi-

strza Gminy Kozienice w sprawie reali-
zacji wniosków zgłoszonych przez Soł-
tysa wsi Łuczynów i Przewodniczących 
Komitetów Osiedlowych w roku 2019.

1. Oczyszczenie chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej w m. Łuczynów.

2. Zebranie nadmiaru ziemi znajdującej 
się pomiędzy drogą a chodnikiem wzdłuż 
miejscowości Łuczynów.

9. Zarząd zapoznał się z prośbą Dyrektora 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 
i Szkoleń, Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy o rozpowszechnianie 
wśród mieszkańców województwa in-
formacji o projekcie „Dobre praktyki 
opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem 
dla pracujących rodziców”.

Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie 
powyższej informacji na stronie interne-
towej Starostwa.
10. Zarząd zapoznał się z pismem Bur-

mistrza Gminy Kozienice w sprawie 
zaproszenia do współpracy w zakresie 
budowy linii kolejowej na odc. od Ko-
zienic do Warki.

Zarząd zwrócił się z prośbą o przedsta-
wienie bardziej konkretnych informacji 
na temat planowanej inwestycji, w celu 
przedstawienia jej Radzie Powiatu.
11. Zarząd rozpatrzył prośbę Starosty Po-

wiatu Białobrzeskiego ws. organizacji 
przez Powiat Białobrzeski publicznego 
transportu zbiorowego osób na linii 
komunikacyjnej relacji Białobrzegi – 
Augustów przebiegającej przez Powiat 
Białobrzeski i Powiat Kozienicki.

12. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na dzisiejszą 
XV Sesję Rady Powiatu.

13. Zarząd Powiatu wystąpił do Prze-
wodniczącego Rady Powiatu z wnio-
skiem o zmianę porządku obrad XV 
Sesji Rady Powiatu Kozienickiego  
w celu wprowadzenia projektu uchwa-
ły w sprawie wyrażenia woli zawarcia 
porozumienia pomiędzy Powiatem 
Kozienickim i Powiatem Białobrze-
skim w zakresie powierzenia zadania 
organizacji publicznego transportu 
zbiorowego.

Biuro Rady i Zarządu 
Powiatu Kozienickiego

Informacje
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21 listopada w Gniewoszowie odby-
ły się obchody Gminnego Dnia Seniora. 
W br. miały szczególnie uroczysty cha-
rakter, ponieważ tego dnia miało miejsce 
ofi cjalne otwarcie pomieszczenia, w któ-
rym działał będzie Klub Senior Plus.

Jak zaznaczył Wójt Gminy Gnie-
woszów Marcin Szymon Gac – Klub 
Seniora powstał dzięki dofi nansowaniu 
z rządowego programu Senior+ w kwocie 
136 tysięcy złotych, czyli ponad połowę 
wartości całej inwestycji. Klub będzie 
obejmował zasięgiem całą gminę, a jego 
głównym zadaniem będzie aktywizacja 
seniorów, będzie to miejsce ich spotkań 
oraz wymiany informacji i doświadczeń.

Po przecięciu wstęgi, którego dokona-
li Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gnie-
woszów oraz Maciej Baran Przewodni-
czący Rady Gminy, modlitwę odmówił 
i obiekt poświęcił ks. Stanisław Grzmil 
Proboszcz Parafi i pw. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny w Gnie-
woszowie. Wśród zebranych gości zna-
leźli się także Andrzej Jung Starosta oraz 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego, którzy skierowa-
li wiele ciepłych słów zarówno do Senio-
rów jak i władz Gminy Gniewoszów.
– Gratulujemy Wam wspaniałego lokalu, 

w którym możecie realizować swoje 
pasje. Życzymy Wam wiele zdrowia, 
wiemy jak jesteście kreatywni i aktyw-
ni, więc życzymy Wam również realiza-

cji wszelkich planów – mówił Starosta.
Spotkanie stało się także okazją do 

rozstrzygnięcia konkursu: „Najładniejsze 
podwórko – wizytówką mojej miejsco-
wości”. Pierwsze miejsce w kategorii na 
najładniej zagospodarowane podwórko 
zdobyła Marzena Krupa z Borku. Z kolei 
I miejsce w kategorii na najładniej zago-
spodarowaną wspólną przestrzeń przypa-
dło Radzie Sołectwa Borek.

Podczas spotkania nie zabrakło rów-
nież artystycznych doznań. Uczestnicy 
uroczystości mieli okazję obejrzeć Wy-
stawę Twórców Ziemi Gniewoszowskiej, 

na której zaprezentowano zarówno fo-
tografi e, jak i rękodzieło. Klub Seniora 
„Zawsze Aktywni” przedstawił montaż 
słowno-muzyczny, a seniorki z Dęblina 
rozśpiewały zgromadzoną publiczność.

Przedsięwzięcie zakończyła degustacja 
okolicznościowego tortu oraz promocja 
książki emerytowanej nauczycielki Stani-
sławy Bachanek pt. „Ziemia Radomska”.

MONIKA WIRASZKA

2 grudnia na terenie Placówki So-
cjalizacyjnej PANDA w Kozienicach 
zorganizowane zostały warsztaty w ra-
mach realizowanej przez placówkę akcji 
„Sąsiedzkie spotkania”. W wydarzeniu, 
oprócz podopiecznych placówki wzięły 
także udział przedszkolaki z sąsiadujące-
go z nią Przedszkola Nr 2.

Spotkanie rozpoczęła Zofi a Karaś 
Dyrektor Placówki, która rozmawiała 
z uczestnikami na tematy związane 
z pojęciem sąsiada i sasiedzkiej pomocy. 
Oczywiście nie zabrakło również wąt-
ków dotyczących zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Amanda – jedna 
z wychowanek placówki poprowadziła 
szereg zabaw tanecznych, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem, jedno-
cześnie w znaczący sposób zintegrowały 
wszystkich uczestników warsztatów.

Po harcach i zabawie przyszedł czas 
na najważniejszy punkt spotkania – two-
rzenie kart świątecznych, do którego 

wszyscy przystąpili z wielką ochotą 
i ogromnym zaangażowaniem.

W ramach projektu „Sąsiedzkie spo-
tkania” planowane są kolejne warsztaty, 
tym razem odbędą się one w styczniu 
2020 roku, a ich tematem przewodnim 
będzie Dzień Babci i Dziadka. Partnerem 

wszyscy przystąpili z wielką ochotą całego projektu jest Enea Wytwarzanie.
SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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5 grudnia w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Gniewoszów 
odbyło się spotkanie podsumo-
wujące, rozpoczęte 17 września, 
a zakończone 15 listopada, prace przy 
ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły 
w Regowie Starym, w gminie Gnie-
woszów. Podczas spotkania  Maciej 
Brzeski z Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie przedstawił 
krótką prezentację działań, jakie zosta-
ły przeprowadzone w celu zabezpie-
czenia wału, które obejmowały m.in.:

– usunięcie krzaków wikliny ze skarpy 
w miejscu projektowanych opasek,

– wykonanie umocnienia odwodnej 
skarpy korony opasek z materacy 
faszynowo-kamiennych, ułożonych 
na dnie,

– wykonanie korony opaski z narzu-
tu kamiennego ułożonego na ge-
owłókninie o szerokości 1,50 m na 
poziomie wody średniej rocznej, 
pochylenie skarpy odwodnej 1:2, 
odlądowej dopasowanej do skarpy 
terenu,  

– umocnienie brzegu powyżej korony 
opaski OL/385 narzutem kamien-
nym w płotkach o długości 3,0 m 
ułożonym na geowłókninie na ist-
niejącej skarpie brzegu,

– umocnienie brzegu powyżej korony 
opaski OL/385 narzutem kamien-
nym w płotkach o długości 4,0 m 
ułożonym na geowłókninie na skar-
pie brzegu lub na uzupełnionej skar-
pie brzegu nasypem ziemnym,

– umocnienie brzegu powyżej koro-
ny opaski OL/386 narzutem ka-
miennym w płotkach o długości 
4,0 m ułożonym na geowłókninie 
na istniejącej skarpie brzegu lub 

na uzupełnionej skarpie brzegu 
narzutem kamiennym zasypanym 
warstwą ziemi w ilości 0,3 m3/m2 
powierzchni narzutu.

Wartość zadania wyniosła 1 552 515, 46 zł.

W spotkaniu podsumowującym 
wzięli udział Andrzej Kosztowniak Po-
seł na Sejm RP, Andrzej Jung Starosta 
Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnic-
ki Wicestarosta, Marcin Szymon Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów, Arkadiusz 
Guba Wójt Gminy Sieciechów, Radni 
Rady Gminy Gniewoszów z Przewod-
niczącym Maciejem Baranem, Marcin 
Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kozienicach oraz 
mieszkańcy Regowa Starego i okolic.

Podczas spotkania przekazano po-
dziękowania Posłowi na Sejm RP An-
drzejowi Kosztowniakowi za pomoc 

i zaangażowanie w realizację tej tak 
bardzo istotnej pod względem bezpie-
czeństwa inwestycji. Sam Poseł zaś 
wyraził zadowolenie z zakończenia 
prac, podkreślił jednak, iż to dopiero 
początek niezbędnych działań, które 
muszą w przyszłości być kontynuowa-
ne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Marcin Szy-
mon Gac Wójt Gminy Gniewoszów 
wyraził podziękowania również Zarzą-
dowi i Radzie Powiatu Kozienickiego 
za konsekwencję w staraniach o pod-
jęcie prac wzmacniających linię brze-
gową Wisły.

SABINA SEMENIUK

Wały przed wzmocnieniem linii brzegowej Wisły Wały po wzmocnieniu linii brzegowej Wisły

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Alternatywne źródła energii, fotowolta-
ika, solary, odnawialne źródła energii – ha-
sła te od kilku lat dźwięczą nam w uszach. 
Spotykamy się z nimi w programach tele-
wizyjnych, różnego rodzaju ulotkach, spo-
tach reklamowych. Ale czy tak naprawdę 
wiemy, czym są owe „odnawialne źródła 
energii” i jak je wykorzystać? 

Z pewnością w tym artykule nie odkry-
ję Ameryki, ani nie poradzę, jak konkret-
nie wykorzystać słońce, wodę, wiatr itp., 
ale postaram się przybliżyć różne pojęcia 
i wskazać, z jakich programów i projektów 
można aktualnie korzystać, by choć w nie-
wielkim stopniu nie tylko zadbać o środo-
wisko, ale i o własną kieszeń!

Fotowoltaika a solary 
– czym są i czym się różnią? 

Części z Was, podobnie jak kiedyś 
i mnie, z pewnością zdarzyło się pomy-
lić dwa pojęcia: fotowoltaikę oraz sola-
ry, czyli panele słoneczne. Nieświadoma 
różnic między obydwoma – sprowadza-
łam je do wspólnego mianownika. Mia-
nownikiem łączącym obydwie instalacje 
jest fakt, iż zarówno solary, jak i instala-
cje fotowoltaiczne korzystają ze słońca. 
Tylko, że solary promienie słoneczne 
przekształcają w ciepło, a instalacja fo-
towoltaiczna w prąd. Kiedy zatem warto 
założyć panele słoneczne, a kiedy foto-
woltaikę? Z pewnością zakładając insta-
lację fotowoltaiczną oszczędność szyb-
ciej odczują osoby, które płacą wysokie 
rachunki za prąd. 
Przykład: Pan X płaci miesięcznie 
200 zł rachunku za prąd, co rocznie daje 
2.400,00 zł. Zakładając instalację fotowol-
taiczną o mocy około 4,5 kWp, wyprodu-
kuje rocznie ponad 4000 kWh, a za tę in-
stalację zapłaci około 25.000,00 zł. Roczny 
rachunek za prąd z instalacją fotowolta-
iczną wyniesie około 250-300 zł, co daje 
ponad 2.000,00 zł oszczędności rocznie.

Ale pomyślmy, że Pan X może także 
skorzystać z programu dofi nansowania 
oferowanego przez rząd. Program Mój 
Prąd pozwala na uzyskanie do 5.000,00 zł 
dofi nansowania do montażu instalacji fo-
towoltaicznych. Zatem Pan X za montaż 
swojej instalacji może zapłacić ze swojej 
kieszeni nie 25.000,00 zł a 20.000,00 zł.

Co oferuje nam rząd?
Dziś mamy do wyboru kilka progra-

mów rządowych, które mogą pomóc nam 
sfi nansować m.in. zainstalowanie paneli 
fotowoltaicznych.

Jednym z tych programów jest „Mój 
prąd”

Głównym celem programu jest zwięk-
szenie produkcji energii elektrycznej z mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych. Dofi nanso-
waniu podlegają instalacje o mocy od 2 do 
10 kW. Dofi nansowanie w formie dotacji 
obejmuje do 50% kosztów kwalifi kowanych 
mikroinstalacji wchodzącej w skład przed-
sięwzięcia, ale nie więcej niż 5.000,00 zł na 
jedno przedsięwzięcie i zależne jest od do-
chodu na 1 osobę w gospodarstwie.

Szansę na dofi nansowanie ma każ-
da osoba fi zyczna, która wytwarza na 
własne potrzeby energię elektryczną 
i zawarła umowę kompleksową regulu-
jącą kwestie związane z wprowadzeniem 
do sieci energii elektrycznej wytworzonej 
w mikroinstalacji.

Informacji o programie „Mój Prąd” 
udzielają Doradcy Energetyczni Pro-
jektu „Ogólnopolski system wsparcia 
doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz OZE”. Skorzystaj z adresu: ht-
tps://doradztwo-energetyczne.gov.pl.

„Czyste powietrze”

„Czyste powietrze” to kolejny pro-
gram, dzięki któremu możemy obniżyć 
koszty instalacji fotowoltaicznej, ale 
nie tylko. Głównym celem programu 
„Czyste powietrze” – jak czytamy na 
stronie internetowej Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej – jest ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery. 
W ramach programu można uzyskać do-
fi nansowanie do wymiany starych pie-
ców na nowe – spełniające najwyższe 
normy, a także przeprowadzenie towa-
rzyszących temu prac termomoderniza-
cyjnych budynku.

W ramach programu można uzy-
skać dofi nansowanie na: wymianę 
starych źródeł ciepła (pieców i kotłów 
na paliwo stałe) oraz zakup i montaż 

nowych źródeł ciepła spełniających 
wymagania Programu, docieplenie 
przegród budynku, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, instalację odna-
wialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicz-
nej), montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła. 

Kto może skorzystać z dofi nan-
sowania? Program skierowany jest 
do właścicieli albo współwłaścicieli 
domów jednorodzinnych lub wydzie-
lonych w budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych, a także do osób, 
które uzyskały zgodę na rozpoczęcie 
budowy domu.

Jaka jest forma dofi nansowania? 
Wnioskodawcy mogą się starać albo 
o dotację, albo o pożyczkę przeznaczo-
ną na wymianę źródła ciepła i prace 
termomodernizacyjne. Od czego zależy 
wysokość dofi nansowania? Zależna jest 
ona od wysokości miesięcznego docho-
du na osobę w gospodarstwie domo-
wym wnioskodawcy.

Pod numerem 22 45 95 955 została 
uruchomiona ogólnokrajowa infolinia 
dot. programu „Czyste powietrze”.
Fotowoltaika a ulga w podatku rolnym

Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz założyć 
instalację fotowoltaiczną za własne środ-
ki, bez dofi nansowania – to masz jeszcze 
jedną możliwość, aby zmniejszyć koszty 
– możesz bowiem skorzystać z ulgi inwe-
stycyjnej w podatku rolnym. 
Przykład: Pan X prowadzi 10-hekta-
rowe gospodarstwo rolne. Na dachu 
domu założył instalację fotowoltaicz-
ną o mocy 5 kWp, za którą zapłacił 
30.000,00 zł. Zakup i montaż instalacji 
w całości sfinansował z własnych środ-
ków. Złożył jednak do gminy wniosek 
o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tego 
tytułu. Ulga inwestycyjna w kwocie 
25% kosztów brutto inwestycji odli-
czana może być od podatku rolnego 
nawet przez 15 lat. 25% z 30.000,00 zł,
które wydatkował Pan X, to kwota 
7.500,00 zł. Zakładając, że Pan X płaci 
1.000,00 zł podatku rolnego rocznie – 
to rozliczy ulgę w ciągu 7 i pół roku, 
co oznacza, że przez 7 i pół roku nie 
będzie płacił podatku rolnego.

Szersze informacje dotyczące ulgi 
inwestycyjnej znaleźć można w art. 
13 Ustawy o podatku rolnym z dnia 
15 listopada 1984 r. z późn. zm. (Dz. U. 
1984 Nr 52 poz. 268).

Warto przypomnieć, że na budynku 

Głównym celem programu jest zwięk-

Informacje
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Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
również zamontowana została instalacja 
fotowoltaiczna.

W 2017 roku budynek Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach poddany 
został termomodernizacji w ramach 
projektu współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Osi Priorytetowej 
IV „Przejście na gospodarkę nisko-
emisyjną” Działania 4.2 „Efektywność 
energetyczna” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014 – 2020. W ra-
mach prac wybudowana została m.in. 
instalacja fotowoltaiczna wraz z nie-
zbędnymi instalacjami elektrycznymi 
na dachu budynku.

Mimo, iż montaż paneli fotowol-
taicznych w Polsce często wiąże się 
z wieloma wątpliwościami, którymi 
są: spory wydatek, który zwraca się 

29 listopada w Muzeum Regional-
nym im. prof. Tomasza Mikockiego 
w Kozienicach zorganizowane zostało 
spotkanie inaugurujące kolejny roz-
dział działalności Muzeum w odno-
wionej siedzibie przy ul. Parkowej 5B. 
Spotkanie rozpoczął Krzysztof Re-
czek Dyrektor Muzeum witając licznie 
zgromadzonych, wśród których zna-
leźli się przedstawiciele Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, Powia-
tu Kozienickiego, Gminy Kozienice, 
przedstawiciele placówek oświato-
wych i instytucji działających na tere-
nie powiatu kozienickiego oraz lokalni 
twórcy ludowi.

Na okoliczność tego wyjątkowego 
spotkania przygotowane zostały 3 eks-
pozycje: „Bartnicze i pszczelarskie tra-
dycje Puszczy Kozienickiej”, „Kozie-
niccy mistrzowie ludowego rzeźbiarstwa 
i ich dzieła” oraz wystawa historyczna: 
„A więc wojna!!! Ludność cywilna we 
wrześniu ‘39”, o których pokrótce opo-
wiedziały zebranym Elżbieta Wit i Ewa 
Jaźwińska.

„Bartnicze i pszczelarskie tradycje 
Puszczy Kozienickiej” to wystawa, na 
którą składa się kolekcja archaicznych 
uli i sprzętów pszczelarskich. To ekspo-
zycja stała z kolekcji własnej muzeum 
oraz zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu. 

„Kozieniccy mistrzowie ludowego 
rzeźbiarstwa i ich dzieła” to wystawa 
rzeźby ludowej. Opiera się na legen-

dzie Leona Kudły ze Świerży Górnych, 
Stanisława Denkiewicza z Jedlni Ko-
ścielnej i Stefana Ślażyńskiego ze Zdzi-
czowa. Ci trzej nieżyjący już artyści 
zapoczątkowali rozwój rzeźby ludowej 
w Rejonie Puszczy Kozienickiej. W ich 
twórczości dominowała naturalność 
i naiwność widzenia świata wynikająca 
z powagi i wiary w to, co robią. Jedy-
nym ich nauczycielem była przyroda, 
a intuicja, pasja i talent sprawiły, że 
tworzyli dzieła nieprzeciętne.

Wystawa „A więc wojna!!! Ludność 
cywilna we wrześniu ‘39” przygotowa-
na została z myślą o zwykłych ludziach, 
których życie zmieniło się diametralnie 
wskutek wojny. Prezentowane relacje 
przedstawiają doświadczenia i odczucia 
ludzi różniących się pod względem wie-

dzie Leona Kudły ze Świerży Górnych, ku, profesji czy pełnionej roli społecznej. 
Stworzony został w ten sposób w miarę 
pełny obraz tamtych trudnych dni. Wy-
stawa składa się z 40 plansz oraz zdjęć 
w dużym formacie.

Spotkanie zakończył wspólny poczę-
stunek, na który złożyły się swojskie po-
trawy przygotowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” 
ze Stanisławic, natomiast muzyczną opra-
wę wydarzenia zapewniła Kapela Ludo-
wa „Jaśki” z Maciejowic.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

najwcześniej po kilku lub nawet kil-
kunastu latach oraz niezbyt korzystne 
warunki pogodowe w naszym klima-
cie, to warto zastanowić się nad ich 

montażem. Być może rządowe progra-
my przyczynią się do wzrostu zaintere-
sowania instalacjami fotowoltaicznymi 
w Polsce.

MONIKA WIRASZKA

Informacje/Wydarzenia
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Mija kolejny rok, przeżywamy ko-
lejny grudzień, angażujemy się w kolej-
ne świąteczne przygotowania. Aby ten 
magiczny okres był taki, jak pragnie-
my: spokojny, wypełniony rodzinnym 
ciepłem i radością, nie może zabraknąć 
w naszych domach niepowtarzalnych 
ozdób i stroików, które tę atmosferę 
podkreślają i pomagają uzyskać. Na-
tomiast wszystkie spotkania, podczas 
których takie ozdoby powstają, czy to 
rodzinne, czy to w gronie przyjaciół, 
sprawiają, że doceniamy wartość prze-
bywania z drugim człowiekiem, wartość 
rozmowy z nim, wartość wspólnego, ra-
dosnego kolędowania. Właśnie w takim 
niezwykłym nastroju na kilka tygodni 
przed Bożym Narodzeniem członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich „Babeczki 
z Pieprzem i Solą” z Nowej Wsi spotka-
ły się, aby za pomocą przeróżnych ma-
teriałów i narzędzi wyczarować świą-
teczne dekoracje.

„Babeczki z Pieprzem i Solą” to po-
nad 40 kobiet: babć, mam, córek i wnu-
czek, z których każda posiada jakąś wy-
jątkową umiejętność, czy pasję, dzięki 
którym wszystkie inicjatywy podejmo-
wane przez członkinie Koła mają niepo-
wtarzalny charakter. 

W działalności „Babeczek” bardzo 
ważnym aspektem jest kultywowanie 
dawnych tradycji i przekazywanie ich 

młodemu pokoleniu w związku z czym 
podczas spotkania nie mogło zabrak-
nąć opowieści o magii Świąt Bożego 
Narodzenia z dawnych lat w wykona-
niu jednej z członkiń Koła Stanisławy 
Gołębiowskiej: stół wigilijny za cza-
sów mojego dzieciństwa był skromny, 
ale wszystko było pięknie wyszykowane 
i smaczne (…) zresztą każdy był bardzo 
głodny, bo post był wtedy bardzo ściśle 
przestrzegany, nie wolno było w Wigi-
lię zjeść ani jajka, ani napić się mleka, 
dlatego każdy wyczekiwał tej kolacji 
wigilijnej, bo był spragniony i głodny 
(...) Prezentów pod choinką w święta 
nie było, prezenty przynosił Św. Mikołaj 

młodemu pokoleniu w związku z czym 6 grudnia i były to raczej rzeczy prak-
tyczne np. kredki, fl amastry i oczywiście 
coś słodkiego.

Podczas świątecznych warsztatów 
w Nowej Wsi powstały piękne, koloro-
we ozdoby, które w oryginalny sposób 
przyozdobią choinki, domy, czy wigilijne 
stoły członkiń Koła. Niewątpliwie przy-
pominać im będą również o tym wyjątko-
wym, wspólnie spędzonym czasie.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

6 grudnia w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach odbyło się posiedzenie 
Powiatowej Społecznej Rady Przed-
siębiorczości. Głównym punktem ob-
rad było wręczenie nominacji do Rady, 
które na ręce 18 przedstawicieli przed-
siębiorstw, działających na terenie po-
wiatu kozienickiego, wręczyli Andrzej 
Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz 
Małaśnicki Wicestarosta oraz Krzysz-
tof Stalmach Koordynator Powiatowej 
Społecznej Rady Przedsiębiorczości 
z ramienia Starostwa Powiatowego. 
Podczas posiedzenia wybrane zosta-
ło również Prezydium Rady, którego 
skład przedstawia się następująco: Re-
nata Wołos, Jakub Kowalski, Mirosław 
Sekuła, Rajmund Szewczyk, Adam Ję-
drzejczyk oraz Grzegorz Ośka.

Dalsza część obrad dotyczyła planów 
zorganizowania konferencji w celu zapo-
znania się z ofertą EURO-PARK WISŁO-
SAN Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Planowany termin konfe-
rencji ustalony został wstępnie na połowę 
stycznia 2020 roku.

SABINA SEMENIUK

Ekonomicznej. Planowany termin konfe-
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Opactwie to jedna z trzech szkół, dla 
których organem założycielskim i prowadzą-
cym jest Powiat Kozienicki. W Ośrodku uczy 
się, podlega terapii i rehabilituje 53 uczniów 
z różnymi dysfunkcjami i specjalnymi po-
trzebami. Warunki panujące w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opac-
twie od wielu lat pozostawiają wiele do ży-
czenia. Ośrodek nie spełnia wymogów tech-
nicznych, higienicznych, dydaktycznych ani 
też przeciwpożarowych. Dodatkowo lokali-
zacja w budynku objętym nadzorem konser-
watora zabytków uniemożliwia jakąkolwiek 
modernizację pomieszczeń. W obecnej sytu-
acji przyszłość szkoły, a przede wszystkim jej 
uczniów uzależniona jest od zmiany lokaliza-
cji. Szansa upatrywana była w przeniesieniu 
Ośrodka do budynku po likwidowanej Szkole 
Podstawowej w Nowej Wsi. Nie spotkało się 
to jednak z akceptacją ze strony Rodziców. 
Ich zdaniem ze względu na specyfi kę szkoły 
nie można byłoby udostępnić terenu szkoły 
osobom postronnym, tj. mieszkańcom wsi, 
z uwagi na konieczność zagwarantowania 
bezpieczeństwa uczniom uczęszczającym do 
placówki. Ponadto pomieszczenia w szko-
le w Nowej Wsi są zbyt małe i nie spełniają 
oczekiwań Rodziców. Pomysł przeniesienia 
Ośrodka spotkał się także z dużymi wątpliwo-
ściami ze strony komisji stałych Rady Powia-
tu Kozienickiego. Funkcjonowanie Ośrodka 
w godnych warunkach wiązałoby się z daleko 
posuniętą koniecznością rozbudowy i remon-
tu istniejącego budynku oraz potrzebą ponie-
sienia znacznych nakładów fi nansowych na 
placówkę, która i tak nie byłaby własnością 

Powiatu. Ewentualny zakup przez Powiat 
budynku za wstępnie zaproponowaną kwotę 
również powodowałoby konieczność ponie-
sienia bardzo dużych wydatków na adaptację 
istniejącej infrastruktury, np. modernizacja 
i dobudowa pomieszczeń do istniejącego bu-
dynku, budowa internatu, czy nowoczesnej 
kuchni ze stołówką, czyniąc inwestycję nie-
opłacalną i zrównującą koszty do kosztów 
budowy nowego obiektu.

W związku ze stanowiskiem Rady Ro-
dziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Opactwie, a także liczny-
mi zastrzeżeniami ze strony komisji stałych 
Rady Powiatu Kozienickiego, dotyczącymi 
przeniesienia Ośrodka do budynku po li-
kwidowanej Szkole Podstawowej w Nowej 
Wsi, stanęliśmy przed wyzwaniem znale-
zienia alternatywnej lokalizacji dla szkoły 
w Opactwie. Po odbytych posiedzeniach 
stałych komisji Rada Powiatu Kozienickie-
go podjęła działania i rozmowy zmierzają-
ce do określenia lokalizacji nieruchomości 

Powiatu. Ewentualny zakup przez Powiat spełniającej wszelkie kryteria oraz warun-
ki niezbędne do funkcjonowania SOSW. 
Mając na względzie wspomniane uwagi, 
Rada Powiatu Kozienickiego w dniu 27 li-
stopada 2019 r. podjęła uchwałę intencyjną 
o budowie nowej siedziby dla Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na 
działce należącej do Powiatu i położonej 
w Kozienicach, co spotkało się z akceptacją 
rodziców dzieci uczęszczających obecnie 
do SOSW w Opactwie, grona pedagogicz-
nego, a także ze strony – co jest warte pod-
kreślenia – wszystkich członków komisji 
stałych Rady Powiatu Kozienickiego.

Decyzja o budowie nowoczesnej i eko-
logicznej szkoły przyczyni się do dynamicz-
nego rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego i zapewni wychowankom 
i nauczycielom godne miejsce do pracy, na-
uki, wychowania oraz terapii na długie lata.

ANDRZEJ JUNG
Starosta Powiatu Kozienickiego

6 grudnia wolontariusze Enei Wytwarza-
nie oraz Marcin Łukasiewicz, Wiceprezes 
Zarządu Enei Wytwarzanie, wraz z Komen-
dą Powiatową Policji w Kozienicach prze-
prowadzili wspólną akcję mikołajkową na 
oddziale dziecięcym kozienickiego szpitala. 

Świętym Mikołajem był jeden z dziel-
nicowych, który wszystkie dzieci obda-
rował świątecznymi upominkami. Były 
wśród nich pluszowe misie odpowiednio 
zapakowane w świąteczną skarpetę. Na-
tomiast świetlica dziecięcego oddziału zo-
stała wyposażona w nowe gry planszowe, 
książki dla dzieci, zabawki, kolorowanki 
oraz przybory plastyczne. Spotkaniu towa-
rzyszyła miła, świąteczna atmosfera. 
– To świetna inicjatywa, w szpitalu jesteśmy 

już kolejny raz. To ogromna satysfakcja 
wywołać uśmiech na twarzach dzieci, 
szczególnie tych chorych – powiedział 

Marcin Łukasiewicz, Wiceprezes Za-
rządu Enei Wytwarzanie. 

– To już jest tradycja, która wpisała się na 
stałe w nasz kalendarz profi laktycz-
ny. Działania prowadzimy wspólnie 
z Eneą, a w rolę Mikołaja wcielił się 
dzielnicowy, który co roku odwiedza 
dzieci razem z nami. Podczas tej akcji 
chcemy przekazać uśmiech dzieciom. 
To jest taki szczęśliwy, ale dla nich 
smutny dzień, ponieważ przebywają tu-
taj, a nie w domu. Życzymy im przede 
wszystkim zdrowia, w tym szczególnym 
dla nich dniu – dodaje asp. Ilona Tar-
czyńska Rzecznik Komendy Powiato-
wej Policji w Kozienicach.

JUSTYNA TKACZYK-KUREK
Specjalista ds. Public Relations

Koordynator ds. Wolontariatu
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 

Informacje/Wydarzenia
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Dlaczego akurat do zadań specjal-
nych? Ponieważ poruszają ważne tematy, 
pomagają w przepracowaniu trudnych 
emocji, uczą i uświadamiają. Jest wiele 
pozycji, które ciekawią, bawią, wzrusza-
ją. Są również takie, które wspomagają 
rozwój, usypiają, budują wspomnienia, 
a im mniejsze dziecko, tym większa po-
trzeba czytania z rodzicem. 

Na rynku dostępna jest cała masa 
książek na przeróżne tematy. Wskazane 
jest sięgać po takie, które wykonane są  
z solidnych materiałów, wtedy będą mo-
gły służyć niejednemu dziecku. Kiedy 
stajemy przed wyborem książeczki mu-
simy się zastanowić, jakie treści chcieli-
byśmy dziecku zaprezentować. Poniżej 
przedstawione zostaną propozycje, do 
których warto zajrzeć. 

Co robić, gdy dziecko nie lubi czytać? 
Można pobawić się książkami. Istnieją kolo-
rowe, czarno – białe, z maskotkami, pacyn-
kami, 3D, magnesami, lupkami, flamastrami. 
Inną grupę stanowią książki z ruchomymi 
elementami, przypinkami, okienkami, czy 
suwakami. Dodatkowym walorem korzysta-
nia z tego typu produktu jest ćwiczenie ma-
łej motoryki i precyzji dłoni dziecka. Bardzo 
angażującymi książkami są te, w których 
czytelnik jest współtwórcą akcji, czyli inte-
raktywne. Przykładem może być tytuł „Na-
ciśnij mnie” (autor Herve Tullet). Główną 
rolę pełnią w niej różnokolorowe kropki, na 
poszczególnych stronach czeka na dziecko 
zadanie do wykonania, a na kolejnej może 
zobaczyć efekt swoich działań. Pozycja 
minimalistyczna zarówno w pomyśle, jak  
i w wykonaniu, a przez to bardzo ciekawa. 

Dla dziecka, które rozpoczyna swoją 
przygodę z przedszkolem i o różnej adapta-
cji w nim pomocna będzie książka „Ignacy 
idzie do przedszkola” (autor Ada Olbrycht). 
Tytułowy bohater mierzy się z trudnościami 
związanymi z nową dla niego sytuacją tj. tę-
sknotą za domem, nawiązaniem relacji z in-
nymi. Autorka, założycielka montessoriań-
skiego przedszkola, skupia się na emocjach 
i potrzebach dziecka oraz sposobach wspie-
rania go w tym trudnym czasie, jakim jest 
adaptacja w placówce. Dodatkowo zawiera 
treści dla rodziców oraz karty edukacyjne. 

Seria „Kraina uważności” (autor 
Agnieszka Pawłowska) zawiera pięć 
książek o innym temacie przewodnim. 
Każda z nich dotyczy innego bohatera  
i innej sfery życia, dotyka obszarów istot-
nych dla dzieci, daje możliwość nowe-
go spojrzenia na siebie oraz otaczający 
świat, jednocześnie oferując bardzo przy-
datne narzędzia.

1. „Lew Staszek i siła uważności” to 
opowieść o tym jak radzić sobie ze 
złością, gniewem, czy rozczarowa-
niem. Treść podpowiada jak spokoj-
niej i weselej żyć. Czytelnik odkrywa, 
że emocje są czymś naturalnym i to od 
nas samych zależy, jak dalece pozwo-
limy im zawładnąć naszym życiem.

2. „Tygrysek Erwinek i energia uważ-
ności” to pozycja dla młodych spor-
towców, pełnych chęci wygrywania. 
Dzięki niej dziecko uświadamia so-
bie, że posiadamy nie tylko pewne 
możliwości, ale także ograniczenia, 
doświadczamy sukcesów i porażek. 
Opowieść ta pokazuje najmłodszym 
jak czerpać radość i energię ze sportu, 
kontaktów z przyjaciółmi poprzez tre-
ning uważności.

3. „Szczurek Rysio i smak uważności” 
to książeczka o uważnym jedzeniu, 
uwrażliwia dzieci na smakowanie 
jedzonych potraw. Jedzenie w taki 
sposób zwiększa zakres odbieranych 
doznań, a także zapobiega nieświado-
memu sięganiu po niezdrowe przeką-
ski.  Dowiadujemy się, iż do spożywa-
nia należy uruchomić nie tylko zmysł 
smaku, ale również węchu, dotyku,  
a nawet słuchu, bo tylko wtedy od-
czujemy przyjemność ze smakowania 
oraz dzielenia się z innymi posiłkiem.

4. „Kotka Wiktoria i magia uważności” 
jest propozycją adresowaną dla małych 
artystów, żyjących w świecie fantazji  
i poszukujących stale nowych wra-
żeń, gubiąc wartość dnia codziennego. 
Pomaga dostrzec niepowtarzalność  
w świecie, który otacza nas na co dzień 
i docenić piękno zwyczajnych rzeczy. 
Z tej książeczki wypływa nauka, iż wy-
jątkowość świata jest na wyciągnięcie 
ręki – wystarczy uważniej patrzeć. 

5. „Nietoperzyca Kaja i piękno uważ-
ności” pokazuje, jak wyjątkowa może 
być nasza różnorodność, a to, że każ-
dy z nas jest inny, jest dobre i wyjąt-
kowe.  Poprzez historię małej nietope-
rzycy, wyglądającej i żyjącej inaczej 
niż pozostałe zwierzęta, dostrzegamy 
jej siłę i poczucie własnej wartości, 
które stopniowo w sobie rozwija. Kaja 
przypomina nam o tym, że nie ma jed-
nej definicji piękna. Akceptacja wła-
snej odmienności jest kluczem do za-
dowolenia z życia. Uważność pomaga 
pogodzić się ze swoją odmiennością 
oraz pokonać nieśmiałość.
„Nie mój dom” (autor Susie Mor-

genstern, Serge Bloch) – jeśli ktoś ma  

w planach przepro-
wadzkę, ta książka za-
pewne będzie bardzo 
przydatna. Przedstawia historię małego 
chłopca, który wraz ze swoją rodziną zmie-
nia miejsce zamieszkania. Musi opuścić 
cały stworzony przez siebie bezpieczny 
świat i jego elementy. Siłą tej książki jest 
fakt, iż pokazuje przeprowadzkę oczami 
dziecka. To piękna słowno-graficzna opo-
wieść o przywiązaniu, o lęku przed niezna-
nym, ale i o tym, że zmiany nie zawsze są 
złe, mogą być również dobre, gdyż wnoszą 
w nasze życie coś nowego.

„W mieście” (autor Guido Wandrey) 
to duża książka – łamigłówka. Pozwala 
doskonalić spostrzegawczość i wyobraź-
nię. W tej pozycji znajdziemy piękne ilu-
stracje: tętniące życiem ulice, kolorowe 
stragany, na których każdy znajdzie coś 
dla siebie, basen dla osób szukających 
ochłody w upalny dzień, wesołe mia-
steczko, czy pełen niespodzianek park. 
Zadaniem czytelnika jest odnaleźć 99 
różnych szczegółów i dodatkowo czer-
wony balonik. Do obrazków można stwo-
rzyć swoje własne opowieści – ogranicza 
nas tylko wyobraźnia.  

„Dlaczego rekiny nie chodzą do 
dentysty”. Historyjki dla ciekawskich 
dzieci (autor Petra Maria Schmitt, Chri-
stian Dreller). Ta pozycja kryje w sobie 
dwadzieścia dwie zabawne historyjki  
z kolorowymi obrazkami. Każda z nich 
zawiera odpowiedź na najrozmaitsze 
dziecięce pytania np. Dlaczego pingwi-
nom nie marzną stopy? Czy można jeść 
i pić, stojąc na rękach? Amelka jest cie-
kawa, co kolor morza ma wspólnego  
z tęczą, a Julek wyjaśnia swojej siostrze 
Paulinie, skąd się biorą kolorowe paski  
w paście do zębów itp. Odpowiedzi te 
ułatwią rodzicom ciekawskich dzieci roz-
mowy na podobne tematy i odkryją tajni-
ki otaczającego nas świata. 

„Gdy Pola się zgubi” (autor Gabriela 
Rzepecka-Weiss) to bardzo ważna treść 
uświadamiająca, jak należy się zachować 
w sytuacji zgubienia się. Tytułowa Pola, 
to dziewczynka, która często oddala się 
od rodziców. Poznaje „sześć zasad dla 
zgubialskich”, które podpowiadają jej co 
robić w momencie zaginięcia. Dodatko-
wo dzieci mają przygotowany mały quiz, 
w którym mają za zadanie wskazać do 
kogo zwrócą się w razie kryzysowej sytu-
acji i potrzeby. Książka może być dobrym 
wstępem do rozmów o bezpieczeństwie 
już z małymi dziećmi. 

Wzruszająca, ciepło zilustrowana opo-
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wieść o miłości i przemijaniu, o śmierci 
i tęsknocie – „Dom babci” (autor Ross 
Montgomery). Opisana jest w niej więź 
pomiędzy babcią, która jest architektem 
i wnuczkiem. Dni mijają, babcia słabnie, aż 
pewnego dnia odchodzi. Chłopiec nie mo-
gąc się z tym pogodzić tworzy jej postać, 
która „ożywa”. Udają się w pewną podróż 
na wzgórze, gdzie spełnia się marzenie 
chłopca. Książka ta pomoże oswoić naj-
młodszych z tak trudnym tematem śmierci. 
Działanie na granicy magii i fantazji dodaje 
książce specyfi cznego charakteru. 

Temat niezwykle istotny, szczegól-
nie w ostatnim czasie przedstawiony jest                 
w książce „Gdzieś daleko. Bajka eko” 
(autor Izabela Skorupka). Opisana jest 
w niej kraina – Niezielencja, która niegdyś 
była pięknym, pełnym roślinności miej-
scem, a teraz tonie w śmieciach. Powodem 
takiego stanu jest kapryśna królewska cór-
ka, na której rozkazy od wielu lat zużywa-
ne są naturalne surowce, niszczone ziemie 
i zaśmiecane środowisko. W dalszej części 
dowiadujemy się jaki plan ma król i czy 
kraina na nowo będzie oazą zieleni i spo-
koju. Opowieść ta pozwoli uświadamiać 
już najmłodszym przed jakim wyzwaniem 
ekologicznym staje nasz świat.  

Jeśli dziecko lubi zwierzęta lub chce 
przyprowadzić jakieś do domu warto się-
gnąć po książeczkę z serii „Zaopiekuj 

się mną” (autor Holly Webb). Każda 
z nich opowiada historię jakiegoś zwie-
rzątka, które znajduje się w trudnej sy-
tuacji i potrzebuje pomocy człowieka. 
Za taką pomoc odwdzięcza się miłością 
i przywiązaniem. Opowieści niosą ze 
sobą edukacyjną treść związaną z opie-
ką i odpowiedzialnością nad domowymi 
pupilami, uwrażliwiają na ich los i rozwi-
jają empatię. 

Trudnych sytuacji w życiu dzieci nie 
brakuje. Nawet jeśli nie dotykają bezpo-
średnio naszych dzieci, to mogą spotkać 
ich koleżanki, kolegów, a wtedy na pew-

no pojawią się trudne pytania, na które 
być może nie będziemy znali odpowiedzi. 
W takich sytuacjach warto sięgnąć po od-
powiednie pomoce. Dlaczego książki są 
tak wartościowe? Ponieważ:
• uczą w przystępny sposób,
• inspirują i wzbudzają ciekawość świata,
• pobudzają wyobraźnię i kreatywność,
• trenują spostrzegawczość,
• ćwiczą małą motorykę,
• są wspaniałą rozrywką nie tylko dla 

dziecka, ale i rodzica.
RENATA KOWALSKA

pedagog

Podzielić się opłatkiem, powiedz mi, co to znaczy? 
To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole niech obcy gość zasiądzie.
W twoim rodzinnym kole – przy opłatku, kolędzie.

Mieczysława Buczkówna 

10 grudnia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia Stowa-
rzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku 
i Ich Rodzin zorganizowało spotkanie 
opłatkowe dla swoich członków z te-
renu powiatu kozienickiego, ich rodzin 
i opiekunów.

Przybyłych, wśród których obecni 
byli m.in. Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego, Dorota Stępień Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice oraz Mar-
cin Styś Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, 
powitała Teresa Żuchowska, Wiceprezes 
Stowarzyszenia. 

Tego dnia wypowiedzianych zostało 
wiele ciepłych, pełnych sympatii i wza-
jemnej życzliwości słów i życzeń. 

Po połamaniu się opłatkiem, wszy-
scy zasiedli do wspólnego, wigilijnego 

stołu, aby w atmosferze miłych i życz-
liwych rozmów spędzić to wyjątkowe, 
przedświąteczne spotkanie.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

się mną” (autor Holly Webb). Każda no pojawią się trudne pytania, na które 

Informacje/Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 14

Klauzula społeczna to jeden z in-
strumentów polityki społecznej, który 
pozwala jednostkom samorządu tery-
torialnego i nie tylko, określić w za-
mówieniach, że chce by były one re-
alizowane przez osoby: oddalone od 
rynku pracy, tj. bezrobotne, młodociane 
w celu przygotowania zawodowego, 
niepełnosprawne, bezdomne, uza-
leżnione od alkoholu lub narkoty-
ków po zakończeniu przez nich te-
rapii, mające trudności w integracji 
ze środowiskiem i inne wymienione 
w ustawie prawo zamówień publicz-
nych. 

Korzyści dla JST i lokalnych spo-
łeczności, wynikające ze stosowania 
klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych to przede wszystkim :
– zwiększenie efektywności wydatków 

publicznych;
– tworzenie miejsc pracy dla osób w nie-

korzystnej sytuacji na rynku pracy, 
integracja społeczna i zawodowa tych 
osób;

– wzrost jakości życia mieszkańców;
– uspołecznianie usług ważnych dla oby-

wateli;
– korzyści wizerunkowe – wrażliwość 

społeczna władz;
– wzmocnienie potencjału gospodarczego 

gminy;
– większe wpływy do lokalnego budżetu 

z tytułu podatków;
– wsparcie podmiotów zatrudniających 

osoby defaworyzowane;
– wsparcie sektora ekonomii społecznej;
– zmniejszenie środków na pomoc spo-

łeczną.
Klauzule społeczne powinny wspie-

rać rozwój podmiotów ekonomii  spo-
łecznej, które mogą powstawać m.in. 
poprzez przekształcenie się organizacji 
pozarządowych albo powoływanie ich 
przez podmioty prawne np. powiaty, 
gminy, stowarzyszenia itp. 

Ważne jest także, że poprzez stoso-
wanie klauzul społecznych zwiększa się 
efektywność wydatkowania środków 
publicznych, poprzez osiągnięcie tak 
zwanej społecznej wartości dodanej. 

Bo np. gmina dokonuje zakupu 
usługi lub towarów, którego i tak musi 
dokonać, ale w ten sposób dodatkowo 
osiąga korzyści społeczne w postaci za-
trudnienia osób bezrobotnych, czy nie-
pełnosprawnych. 

Należy zbadać, jaki jest w da-
nej gminie, czy powiecie potencjał 

podmiotów ekonomii społecznej, które 
mogłyby realizować takie zamówienia. 
Czy np. są firmy, które mogą świad-
czyć usługi cateringowe, porządkowe, 
opiekę nad osobami starszymi, promo-
cyjne i inne, a na które ma zapotrze-
bowanie podmiot zamawiający. Jeżeli 
nie ma to należy inspirować, by takie 
powstawały. 

Pamiętajmy, że nie chodzi o to, aby 
wciąż wspierać osoby wykluczone, ale 
o to, by dać im realną szansę na uzyska-
nie niezależności.

O tym i o innych sprawach związa-
nych ze stosowaniem klauzul społecz-
nych mówiliśmy na spotkaniu człon-
ków partnerstwa „Na rzecz wsparcia 
i rozwoju ekonomii społecznej w po-
wiecie kozienickim” i zaproszonych 
gości, w dniu 19 listopada br. w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Ko-

zienicach. Karolina Jarosz doktor nauk 
ekonomicznych, Kierownik Oddziału 
Projektów i Funduszy w Regionalnym 
Ośrodku Polityki Społecznej Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego wygłosiła prelek-
cję dotyczącą aspektów społecznych 
w zamówieniach publicznych. Spotka-
nie zostało zorganizowanie przy udzia-
le Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej.

WOJCIECH JABŁOŃSKI
Specjalista ds. partnerstw lokalnych 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Dzień 12 października 2019 roku 
był dniem działania dla mieszkańców 
niewielkiej wsi Basinów, położonej 
na samym skraju Gminy Magnuszew 
w kierunku Studzianek Pancernych.

Wspólnym celem było bowiem wy-
sprzątanie przydrożnych rowów, wzdłuż 
drogi prowadzącej od Ryczywołu przez 
Basinów, aż do Celinowa.

Na odcinku ponad 5 kilometrów 
udało się zebrać dziesiątki worków 
śmieci, a następnie zapakować do 
dwóch busów i przewieźć w miejsce 
odbioru odpadów.

W akcję „sprzątanie” najbardziej 
zaangażowani byli najmłodsi, którzy 
przez przeszło sześć godzin nie tracąc 
energii, z obrzeży Puszczy Stromiec-
kiej wydobywali śmieci większych 
i mniejszych gabarytów, najczęściej 
były to szklane i plastikowe butelki 
oraz puszki po napojach alkoholowych.

Zapał najmłodszych do pracy wyni-

kał m.in. z faktu, że pomysł sprzątania 
świata powstał właśnie w ich młodych 
umysłach. Dzieci pokonując codzien-
nie trasę do szkoły i z powrotem zwró-
ciły uwagę, że przydrożne rowy są 
zaśmiecone, a nowych śmieci sukce-
sywnie przybywa.

Inicjatywa przejścia wzdłuż drogi 
asfaltowej od Ryczywołu do Basinowa 
przypadła do gustu sołtysowi wsi oraz 
członkom Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Basinów „Aktywni Razem”, któ-
rzy wzięli udział w sprzątaniu.

Wsparcia udzieliła również Gmi-
na Magnuszew, przekazując worki na 
śmieci i odbierając posegregowane od-
pady.

Szczytna akcja zakończyła się biesia-
dowaniem przy grillu. Powstały plany, że 
wspólne zbieranie śmieci stanie się trady-
cją wsi.

KATARZYNA BAJSON
współzałożycielka Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Basinów „Aktywni Razem”

12 grudnia 2019 r. w sali widowisko-
wej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach odbył się XIX Przegląd 
Kolęd i Pastorałek Kozienice 2019 zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Klub 
Seniora „Złota Jesień” z Kozienic. 

Przybyłych gości i uczestników wy-
darzenia powitały Genowefa Puszczec-
ka-Basaj i Wiesława Jurkowska, Prze-
wodnicząca i Zastępca Przewodniczącej 
Klubu.

Uroczystego otwarcia Przeglądu do-
konali natomiast Starosta Kozienicki An-
drzej Jung, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Rafał Sucherman, Specjalista ds. 
Public Relations Koordynator ds. Wolon-
tariatu Enea Wytwarzanie Justyna Tka-
czyk-Kurek oraz Dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska. Satro-
stwo Powiatowe w Kozienicach oprócz 
Starosty i Wicestarosty reprezentowała 
Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczel-
nik Wydziału Promocji i Kultury. Po czę-
ści ofi cjalnej nadszedł czas na występy. 
Wykonawcy prezentowali wyjątkowe 
polskie kolędy i pastorałki, wprowadza-
jąc słuchaczy w świąteczny nastrój. Po 
występach wszystkim uczestnikom zo-
stały wręczone pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Na zakończenie Genowefa 
Puszczecka-Basaj Przewodnicząca Klu-
bu Seniora „Złota Jesień” podziękowa-
ła wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację XIX Przeglądu Kolęd i Pa-
storałek. 

W wydarzeniu wzięło udział 
14 chórów seniora zrzeszonych 
w Radzie Klubów Ziemi Radomskiej. 
198 wykonawców, którzy zaprezentowali 
się podczas Przeglądu to przedstawiciele 
Klubu Seniora „Barwy Życia” z Pionek, 
Klubu Seniora Domu Kultury w Zwo-
leniu, Zespołu Śpiewaczego „Melodia” 
z Magnuszewa, Klubu Seniora „Wrzos” 
z Garbatki-Letnisko, Klubu Seniora 
„Kontrast” z Pionek, Klubu Seniora „So-
bótka” z Czarnolasu, Zespołu „Półbo-
rzanki” z Augustowa, Klubu Seniora „Se-
nior” z Radomia, Klubu Seniora „Złoty 
Wiek” z Warki, Klubu Seniora „Relaks” 
z Kozienic, Klubu Seniora „Złota Jesień” 
z Kozienic, Gminnego Klubu Seniora 

z Jedlni-Letnisko, Stowarzyszenia „Za-
ciszna Przystań” z Grabowa nad Pili-
cą, Klubu Seniora „Promyk Nadziei” 
z Pionek. 

Patronat honorowy nad Przeglądem 
objęli Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung i Burmistrz Gminy Kozie-
nice Piotr Kozłowski. Partnerem wyda-
rzenia była Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 
w Świerżach Górnych. 

Zadanie współfi nansowane ze środ-
ków Gminy Kozienice w ramach otwar-
tego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych. 
GENOWEFA PUSZCZECKA-BASAJ

Przewodnicząca Klubu Seniora 
„Złota Jesień”

Wydarzenia
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28 października wolontariusze ze szkolnego koła Szan-
sa odwiedzili najmłodszych uczniów PSP Nr 2 

z andrzejkowymi wróżbami. Zorganizowali mnóstwo zabaw 
ruchowych przy muzyce, a także konkursów dla uczniów 
dwóch drugich klas. Maluchom szczególnie spodobało się 
wróżenie z ręki. Były bardzo ciekawe, co czeka ich w przy-
szłości. Andrzejkowe wróżby wywołały uśmiech na wszyst-
kich buziach, nie tylko małych...

14 listopada uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, realizujący przed-

miot Wiedza o Społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, wraz 
z nauczycielkami: Joanną Kuźmińską i Małgorzatą Kuśmier-
czyk – Balcerek uczestniczyli w debacie studenckiej „Różne 
Wymiary Samorządu”. Głównym organizatorem wydarzenia 
była Politechnika Warszawska oraz Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Debata odbyła się w Centrum Zarządzania 
Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszaw-
skiej w Warszawie. Podczas spotkania zostały poruszone tematy 
związane z codziennym życiem i aktywnością młodych ludzi. 
Uczniowie naszego liceum mogli wziąć udział w wielu warsz-
tatach: „Różne wymiary samorządu”, „Cyberbezpieczeństwo”, 
„Wyzwania i zagrożenia”, „Jak żyć zdrowo i ekologicznie”, 
„Własną drogą, czyli podróże marzeń”, „Jak Cię widzą, tak Cię 
piszą – sztuka autoprezentacji”, które prowadził m.in. Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Specjalista ds. 
PR Paulina Worożbit, autorka książki „Kobieta na motocyklu” 
Anna Jackowska, prawniczka Katarzyna Bernadetta Olszewska, 
podróżnik Janusz Ozdowski oraz przedsiębiorca Piotr Trąbski. 
Po warsztatach odbył się występ Macieja Pędy – wielokrotnego 
mistrza Polski w sztuce iluzji scenicznej i mikroiluzji. Tak wy-
jątkowa lekcja wszystkim uczniom bardzo się podobała.

20 listopada uczennice z naszej Szkolnej Grupy Me-
dycznej gościły w Publicznym Przedszkolu nr 2

 w Kozienicach. Wraz z przedstawicielami Komendy Po-
wiatowej Policji w Kozienicach, Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz wolontariuszy 
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. realizowały projekt „Potęga 
Przedszkolaka”. Ratowniczki udzieliły grupie przedszkola-
ków prelekcji na temat reagowania w trudnych sytuacjach 
zagrażających zdrowiu i życiu oraz udzielania podstawowej 
pomocy medycznej. Zademonstrowały również czynności 
związane z resuscytacją krążeniowo – oddechową, a także 
przy udziale chętnych dzieci układ pozycji bocznej. Dzieci 
bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych aktywno-
ściach, a nasza Grupa Medyczna kolejny raz mogła nieść 
przykład oraz edukować.

21 listopada z okazji Światowego Dnia Życzliwości wo-
lontariusze z naszej szkoły zorganizowali specjalne 

atrakcje. Kilka dni wcześniej została uruchomiona „poczta 
życzliwości”, za pośrednictwem której uczniowie i nauczy-
ciele mogli przesyłać sobie specjalne pozdrowienia. Na holu 
stanęło również „drzewko życzliwości”, którego listki kryły 
w sobie miłe przesłanie i zadanie do wykonania. Inicjatywa 
oprócz zabawy niosła w sobie również przesłanie, by pamię-
tać o drugim człowieku, miłym słowie, zasadach kultury, 
szacunku nie tylko od święta, ale również każdego dnia.

22 listopada w sali widowiskowej CKA odbyły się ob-
chody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Ju-

bileusz uświetniło przedstawienie teatralne odegrane przez 
uczniów naszego liceum: Maję Wachnicką, Łukasza Wójto-
wicza, Zuzannę Maj, Hannę Bernaciak i Grzegorza Kraw-
czyka. Opiekunem uczniów była Edyta Tarczyńska. Podczas 
jubileuszu zostaliśmy uhonorowani dwoma medalami, dla 
szkoły za wieloletnie efektywne wsparcie oddziału PCK 
w Kozienicach, zaś drugi imienny przyznany został Edycie 
Tarczyńskiej opiekunowi Szkolnego Koła PCK i Szkolnej 
Grupy Medycznej, za aktywną działalność na rzecz rozwoju 
PCK i edukację młodzieży. Obsługę medyczną zapewniła 
nasza Szkolna Grupa Medyczna.

28 listopada w naszej szkole kolejny raz odbyły się 
warsztaty graficzne dla 12-osobowej grupy. Tak jak 

ostatnio odwiedzili nas dr Maria Śliwińska oraz Piotr Ku-
żurno z Międzynarodowego Centrum Zarządzania Infor-
macją w Toruniu. Tym razem zapoznali oni uczniów z tym, 
jak obsługiwać stronę główną naszej wystawy, dając kilka 
wskazówek, dzięki którym całość będzie wyglądała spójnie 
i ładnie dla oka. Projekt pt.: „Patroni Szkół” jest dofinan-
sowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach 
programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych. Całe 
spotkanie trwało kilka godzin, grupa wymieniła się swoimi 
pomysłami z gośćmi z Torunia, wspólnie pracowaliśmy nad 
tekstami, zdjęciami oraz animacjami. Do końca grudnia 
uczniowie mają czas, aby zaprojektować wystawę o patro-
nie naszego liceum, którą już teraz można zobaczyć na stro-
nie http://eduwystawy.pl/patroni/czarniecki/. Końcową fazą 
tego projektu będzie odebranie specjalnych certyfikatów 
przez grupę zajmującą się tym projektem.
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11 grudnia w Kancelarii Notarialnej 
Jarosława Kudły w Kozienicach pod-
pisany został akt notarialny dotyczący 
zakupu przez Powiat Kozienicki od Sa-
morządu Województwa Mazowieckie-
go nieruchomości w Aleksandrówce, 
która przeznaczona zostanie pod dzia-
łalność Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach. Samorząd Województwa 
Mazowieckiego reprezentowali Adam 
Struzik i Rafał Rajkowski, Marszałek 
i Wicemarszałek Województwa, nato-
miast Powiat Kozienicki Andrzej Jung 
i Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta 
i Wicestarosta Powiatu.

Nieruchomość została nabyta przez 
Powiat z 50% bonifi katą, czyli za kwotę 
60 000 zł (...) Działania podjęte zostały 
w ramach dobrej współpracy i tego, co 
nazywamy subsydiarnością, czyli za-
sadą pomocniczości. Myślę, że mamy 
tutaj wspólnotę interesów, aby powiat 
kozienicki rozwijał się jak najprężniej, 
ponieważ to wpływa na rozwój całego 
województwa (...) – podkreślał Marszałek 
Struzik podczas spotkania.

W związku z Jubileuszem 18 lat 

pełnienia przez Adama Struzika funkcji 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go, Andrzej Jung Starosta Kozienicki 
i Józef Grzegorz Małaśnicki Wicesta-
rosta złożyli Marszałkowi serdeczne 
gratulacje oraz wyrazy szczególnego 
uznania za zaangażowanie i niesłabnący 
zapał w dążeniach Marszałka do rozwo-

pełnienia przez Adama Struzika funkcji ju Województwa Mazowieckiego.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Od 24 listopada do 29 listopada 
8 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach pod opieką 
3 nauczycieli uczestniczyło w międzynaro-
dowym spotkaniu projektowym Erasmus+ 
Eupenu20 „European Pedagogics and 
nutrition” w Budapeszcie, w ponad stulet-
nim budynku Gimnazjum św. Władysława. 
Było to już trzecie międzynarodowe spotka-
nie uczniów z Wiednia, Budapesztu, francu-
skiego Lens oraz Kozienic.

Podczas spotkania uczniowie z pięciu 
krajów przeprowadzali eksperymenty prze-
widziane planem działań w projekcie. Nasza 
ekipa zajmowała się badaniem jakości wody. 
Było też wiele innych eksperymentów 
z zakresu biologii i chemii. Tematem prze-
wodnim była woda, która jest niezbędna dla 
metabolizmu człowieka. Oprócz ekspery-
mentów uczniowie przygotowali książeczkę 
dla przedszkolaków, która w prosty sposób 
prezentuje poważne zagadnienia naukowe 
związane z wodą. Przygotowane zostały 
również projekty gier planszowych, które 
pomogą dzieciom zdobyć wiedzę związaną 
ze zdrowym odżywianiem. Uczniowie od-
byli też wycieczkę edukacyjną do oczysz-
czalni ścieków w Peszcie oraz poznali base-
ny termalne Rudas. Tym razem polska ekipa 
skupiła się na eksperymentach chemicznych, 

ze względu na to, że szkoła w Budapeszcie 
nie dysponuje pracownią gastronomiczną. 
W poprzednich spotkaniach zagadnienia ży-
wieniowe stanowiły istotną część spotkania 
w Lens i Wiedniu. Niebawem nasi ucznio-
wie rozpoczną przygotowania do kolejnej 
mobilności Erasmus+ w Eisenberg.

W czasie wolnym uczniowie mogli 
poznać uroki kuchni węgierskiej, a nawet 
tańce węgierskie. Zwiedzili piękne zabytki 
Budapesztu, odbyli dwugodzinną podróż 

ze względu na to, że szkoła w Budapeszcie autobusem „hop on hop off ”. Ze względu 
na wiele sprzętu i odczynników tym razem 
wybraliśmy połączenie kolejowe i powróci-
liśmy do kraju przez Słowację i Czechy.

PAWEŁ BORYCZKA
Wicedyrektor

Zespołu Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach

Informacje
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Część I artykułu dot. Ochrony Kon-
sumentów znalazła się w Nr 10/2019 
Biuletynu Informacyjnego „Nasz Po-
wiat”.

Stałe sądy polubowne przy Woje-
wódzkich Inspektoratach Inspekcji 
Handlowej

Konsumenci mogą wykorzystać rów-
nież drogę rozwiązywania sporów oferowa-
ną przez sieć stałych sądów polubownych 
przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspek-
cji Handlowej. Obecnie jest ich 16 oraz 15 
ośrodków zamiejscowych. Wyroki stałego 
sądu polubownego, a także ugoda przed 
nim zawarta mają taką samą moc jak wy-
rok sądów powszechnych, po stwierdzeniu 
przez ten sąd ich wykonalności. Jednak zgo-
dę na stały sąd polubowny muszą wyrazić 
obie strony. Udział w rozprawie przed SSP 
ma charakter dobrowolny i sąd nie może  
w żaden sposób wpływać na strony postę-
powania, aby taką zgodę wyraziły.

Trafić tu mogą tylko spory między kon-
sumentami i przedsiębiorcami, wynikające 
z umów sprzedaży i świadczenia usług. 
Chodzi wyłącznie o prawa majątkowe.

Podmioty uprawnione do złożenia 
wniosku o rozpatrzenie sporu przez 
stały sąd polubowny:
Konsument – osoba fizyczna dokonująca 
czynności prawnej z przedsiębiorcą w celu 
niezwiązanym z jej działalnością gospo-
darczą lub zawodową – w przypadku, gdy 
stroną pozwaną jest przedsiębiorca.
Przedsiębiorca – podmiot, który we wła-
snym imieniu prowadzi działalność go-
spodarczą lub zawodową – w przypadku, 
gdy stroną pozwaną jest konsument.

Każda ze stron może mieć pełnomoc-
nika. Nie musi nim być adwokat, czy radca 
prawny. Rozprawy są jawne, sporządza się 
z nich protokół. Wyrok zapada większo-
ścią głosów i w ciągu 14 dni od ogłoszenia 
przesyła się go stronom wraz z pisemnym 
uzasadnieniem. Koszty postępowania po-
nosi ten, kto przegrał sprawę. Przewodni-
czący może również z nich zwolnić.

Z zakresu działania stałych sądów 
polubownych są wyłączone sprawy do-
tyczące:
• przedsiębiorców działających na terenach 

zamkniętych, podlegających ministrowi  
właściwemu do spraw wewnętrznych, 
Ministrowi Obrony Narodowej i Mini-
strowi Sprawiedliwości,

• przedsiębiorców wytwarzających energię 

elektryczną lub ciepło, lub prowadzą-
cych hurtowy lub detaliczny handel ener-
gią elektryczną, paliwami gazowymi lub 
ciepłem, lub wykonujących działalność 
w zakresie przesyłania lub dystrybucji 
energii elektrycznej lub gazu ziemnego 
lub przesyłania i dystrybucji ciepła,

• przedsiębiorców produkujących paliwa,
• banków oraz prowadzonej przez nie 

działalności bankowej,
• ubezpieczeń oraz działalności ubezpie-

czeniowej,
• usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
• usług pośrednictwa finansowego,
• usług informatycznych,
• usług naukowo-badawczych,
• usług w zakresie edukacji świadczonych 

przez podmioty publiczne,
• usług w zakresie ochrony zdrowia  

i opieki społecznej.
(na podstawie art. 4 ustawy o Inspekcji 
Handlowej)
oraz
• sporów dotyczących usług niemających 

charakteru gospodarczego, świadczo-
nych w interesie ogólnym.

(na podstawie art. 5 pkt 5 lit. a ustawy 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich).
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

W myśl § 11 ust. 1 Regulaminu organi-
zacji i działania stałych sądów polubownych 
przy wojewódzkich inspektorach inspekcji 
handlowej wniosek wnosi się do sądu polu-
bownego właściwego ze względu na:
– miejsce zamieszkania konsumenta
lub
– siedzibę przedsiębiorcy
Za siedzibę przedsiębiorcy uznaje się:
– w przypadku osoby fizycznej – miejsce 

wykonywania działalności gospodarczej;
– w przypadku osoby prawnej – siedzibę jej 

organu zarządzającego lub miejsce wy-
konywania działalności gospodarczej.

Dla mieszkańców naszego powiatu wła-
ściwym będzie:
Stały Sąd Polubowny
przy Mazowieckim Wojewódzkim In-
spektorze Inspekcji Handlowej
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Sekretariat Stałego Sądu Polubownego
tel/faks: 22 827 68 48, 22 826 18 30 w. 31
mail:spsk@wiih.org.pl strona www: 
http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=1 
czynny w godz.: poniedziałek – piątek  
w godz. 9.00 – 16.00.

Usługi finansowe
W rozwiązywaniu problemów z ban-

kami – na przykład roszczenia pieniężne 
z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania czynności bankowych – pomóc 
może Arbiter Bankowy – instytucja dzia-
łająca przy Związku Banków Polskich.

Spory pomiędzy uczestnikami rynku 
finansowego, w szczególności pomiędzy 
konsumentami a podmiotami podlegają-
cymi nadzorowi KNF – przede wszystkim 
zakładami ubezpieczeń, towarzystwami 
funduszy inwestycyjnych, otwartymi fun-
duszami emerytalnymi, domami makler-
skimi – rozpoznaje Sąd Polubowny przy 
Komisji Nadzoru Finansowego.

Spory między klientami a podmio-
tami rynku finansowego – zakładami 
ubezpieczeń, powszechnymi towarzy-
stwami emerytalnymi, Ubezpieczenio-
wym Funduszem Gwarancyjnym oraz 
Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych – mogą być również roz-
strzygane w pozasądowym postępowa-
niu przed Rzecznikiem Finansowym.

Bankowy Arbitraż Konsumencki dzia-
ła przy Związku Banków Polskich i został 
powołany w celu rozstrzygania sporów po-
między konsumentami – klientami banków 
a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wy-
konania przez bank czynności bankowych lub 
innych czynności na rzecz konsumenta.

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest 
podmiotem uprawnionym do prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądowego roz-
wiązywania sporów konsumenckich w rozu-
mieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów kon-
sumenckich i został wpisany pod poz. 1 do 
Rejestru podmiotów uprawnionych – poza-
sądowe rozwiązywanie sporów konsumenc-
kich  prowadzonego przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest 
członkiem sieci FIN-NET, czyli założonej 
przez Komisję Europejską transgranicznej 
sieci rozpatrywania skarg pozasądowych 
dotyczących usług finansowych, funkcjo-
nującej w oparciu o sieć krajowych poza-
sądowych systemów rozstrzygania sporów 
wynikłych z korzystania przez konsumen-
tów z usług finansowych, zwłaszcza ban-
kowych, ubezpieczeniowych oraz dotyczą-
cych rynku papierów.
Arbiter Bankowy rozpozna sprawę, gdy: 

Informacje
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• spór powstał pomiędzy konsumentem 
(osobą, która zawarła z bankiem umowę 
w celach niezwiązanych z prowadzoną 
działalnością zawodową lub gospodar-
czą) i bankiem – członkiem Związku 
Banków Polskich albo bankiem nie-
zrzeszonym, który dobrowolnie poddał 
się orzecznictwu Arbitra Bankowego, 

• spór dotyczy roszczeń pieniężnych z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykona-
nia przez bank czynności bankowych lub 
innych czynności na rzecz konsumenta,

• spór powstał po dniu 1 lipca 2001 roku, 
czyli po tym dniu została złożona 
pierwsza reklamacja w sprawie,

• wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 
kwota 12.000 zł, a w przypadku sporów 
dotyczących kredytów hipotecznych nie 
przekracza kwoty 20.000 zł (do wartości 
przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek  
i kosztów żądanych obok kwoty głównej. 
W przypadku dochodzenia łącznie kilku 
kwot, sumuje się ich wartość),

• wnioskodawca zakończył postępowanie 
reklamacyjne w banku.
Przedmiotem postępowania przed 

Arbitrem Bankowym nie mogą być spra-
wy związane ze świadczeniami Skarbu 
Państwa, w szczególności dotyczące ksią-
żeczek mieszkaniowych i kredytów z do-
płatami ze środków budżetowych. 
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ARBITRA-
ŻOWY? 
• Wszczęcie postępowania przed Arbitrem 

Bankowym następuje na wniosek kon-
sumenta lub jego pełnomocnika, 

• Wniosek o wszczęcie postępowania i za-
łączniki mogą być sporządzone w for-
mie pisemnej albo elektronicznej,  

• Językiem, w jakim można składać wnio-
ski o wszczęcie postępowania i w któ-
rym prowadzone jest postępowanie 
arbitrażowe jest język polski, 

• Wniosek o wszczęcie postępowania przed 
Arbitrem Bankowym powinien zawierać: 

– dokładne oznaczenie konsumenta poprzez 
wskazanie jego imienia i nazwiska oraz 
adresu miejsca zamieszkania, ewentual-
nie adresu do korespondencji. Wskaza-
ne jest również podanie numeru telefo-
nu lub adresu poczty elektronicznej,

– oznaczenie banku poprzez wskazanie jego 
nazwy, oddziału i adresu jego siedziby,

– dokładne określenie żądania,
– wartość przedmiotu sporu,
– zwięzłe uzasadnienie i ewentualne załą-

czenie dokumentów,
– dokument potwierdzający zakończenie 

postępowania reklamacyjnego w ban-
ku lub oświadczenie konsumenta, że 
w terminie 30 dni nie uzyskał z banku 
odpowiedzi na swoją reklamację, 

– podpis konsumenta.
Wniosek pisemny należy przesłać na adres: 

BANKOWY ARBITRAŻ KONSU-
MENCKI
ul. Z. Herberta 8, 00 – 380 Warszawa 

Wniosek elektroniczny należy prze-
słać na adres: arbitraz.kancelaria@zbp.pl 
• Sekretariat Bankowego Arbitrażu Kon-

sumenckiego zawiadamia konsumen-
ta o przyjęciu sprawy do rozpoznania   

• Konsument może w każdym czasie 
cofnąć wniosek o rozpoznanie spra-
wy przed Arbitrem Bankowym  

OPŁATA ARBITRAŻOWA  
Wraz z wniesieniem wniosku konsument 

uiszcza opłatę przekazem na rachunek Arbi-
tra Bankowego nr: 55 1020 1156 0000 7702 
0008 8120 w PKO BP S.A. XV/ O Cen-
trum Warszawa. Opłata arbitrażowa wynosi  
50 zł. Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest 
niższa niż 50 zł, opłata wynosi 20 zł. Arbiter 
Bankowy nie podejmuje żadnych czynno-
ści dopóki opłata nie zostanie wniesiona. 
Nieopłacony wniosek zostanie zwrócony. 
Bank przegrywający sprawę zwraca kon-
sumentowi kwotę wniesionej przez niego 
opłaty. W przypadku zawarcia ugody Biuro 
Arbitra zwraca konsumentowi połowę wnie-
sionej opłaty. W razie cofnięcia wniosku 
przez konsumenta opłata nie podlega 
zwrotowi. W przypadku odmówienia roz-
poznania sprawy, Biuro Arbitra zwraca 
konsumentowi połowę wniesionej opłaty. 

Konsument nie ponosi żadnych in-
nych opłat na rzecz Arbitra Bankowe-
go ani banku, z którym prowadzi spór. 
KIEDY ARBITER BANKOWY ODMA-
WIA ROZPATRZENIA SPRAWY 
Arbiter Bankowy odmawia rozpatrzenia 
sporu, gdy: 
• jego przedmiot wykracza poza kategorie 

sporów objęte właściwością Arbitra 
Bankowego, 

• konsument nie zakończył postępowania 
reklamacyjnego w banku, 

• spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie 
postępowania przed Arbitrem Banko-
wym spowoduje uciążliwości dla dru-
giej strony,

• sprawa o to samo roszczenie między tymi 
samymi stronami jest w toku albo zosta-
ła już rozpatrzona przez Arbitra Banko-
wego, inny właściwy podmiot albo sąd,

• rozpatrzenie sporu spowodowałoby po-
ważne zakłócenie działania Arbitra 
Bankowego.

ILE TRWA POSTĘPOWANIE ARBI-
TRAŻOWE 
• Orzeczenie Arbitra Bankowego zostaje 

wydane w terminie 90 dni od dnia złoże-
nia wniosku o wszczęcie postępowania 
spełniającego wymagania Regulaminu 
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, 

• W przypadku sporu szczególnie skom-
plikowanego termin 90 dni może być 
przedłużony przez Arbitra, o czym Se-

kretariat Bankowego Arbitrażu Kon-
sumenckiego zawiadomi konsumenta 
i bank, wskazując przewidywany ter-
min zakończenia postępowania. 

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPI-
SÓW ORZEKA ARBITER BANKOWY 

Arbiter Bankowy orzeka na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, zasad współżycia społecznego 
oraz Kodeksu etyki bankowej. 
SKUTKI PRAWNE ORZECZENIA AR-
BITRA BANKOWEGO 
• Wszczęcie postępowania arbitrażowego 

zawiesza bieg przedawnienia roszczeń,
• Orzeczenie Arbitra Bankowego jest dla 

banku ostateczne,
• Bank jest obowiązany wykonać orze-

czenie Arbitra Bankowego nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania wypisu orzeczenia,

• W okresie od 1 marca 2002 roku wszyst-
kie banki wykonały orzeczenia Arbi-
tra Bankowego, 

• Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest 
ostateczne dla konsumenta, który może 
wystąpić z tożsamym żądaniem do 
sądu powszechnego i dochodzić swoich 
praw w II-instancyjnym postępowaniu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWE-
GO
Przy KNF działa w ramach Sądu Polu-
bownego Centrum Mediacji i Arbitraż.
Czym jest mediacja? 

Mediacja to pomoc neutralnej oso-
by trzeciej (mediatora) w poszukiwa-
niu rozwiązania konfliktu pomiędzy 
stronami i zawarcia ugody akceptowal-
nej przez obie strony.
Zalety mediacji:
• szybkość postępowania – co do zasady po-

stępowanie mediacyjne powinno zakoń-
czyć się na pierwszej sesji mediacyjnej;

• niskie koszty – 50 zł; 
• minimum formalności – aby rozpocząć 

wystarczy wypełnić prosty formularz; 
– elastyczna formuła; 
– w każdej chwili możliwa jest rezy-

gnacja z mediacji; 
• poufność; 
• wpływ na wybór mediatora; 
• wpływ na przebieg postępowania – stro-

ny same decydują o sposobie roz-
wiązania sporu i o warunkach ugody 
- czego brak w postępowaniu sądo-
wym, mają stale wpływ na to, co dzie-
je się w trakcie mediacji; 

•ugoda zawarta pomiędzy stronami przed 
mediatorem, którą zatwierdził właści-
wy sąd powszechny przez nadanie jej 
klauzuli wykonalności, jest tytułem 
wykonawczym.
W sytuacji, gdyby jedna ze stron nie 

przestrzegała postanowień ugody, sąd na  
Dokończenie na str. 20
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wniosek drugiej strony nadaje jej klauzulę 
wykonalności, co stanowi podstawę skie-
rowania sprawy do postępowania egzeku-
cyjnego. Jednak sytuacje takie zdarzają 
się bardzo rzadko, ponieważ w mediacji, 
Strony same decydują o treści ugody, tym 
samym, podpisując ją, dobrowolnie zobo-
wiązują się do jej realizowania.
ARBITRAŻ 
Czym jest arbitraż?

Arbitraż to oddanie sprawy pod roz-
strzygnięcie sądu arbitrażowego, w którym 
arbiter rozstrzyga spór przyznając rację 
jednej stronie. Postępowanie arbitrażowe 
może być przeprowadzone wyłącznie, je-
żeli obie strony wyrażą na nie zgodę.

W Centrum Arbitrażu Sądu Polubowne-
go przy KNF możliwe są dwie procedury 
rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu: 
• uproszczone postępowanie arbitrażowe,
• postępowanie arbitrażowe.

Ponadto, jeżeli strony wyraziły na to 
zgodę przed rozpoczęciem postępowania 
arbitrażowego bądź uproszczonego po-
stępowania arbitrażowego możliwe jest 
postępowanie apelacyjne.
Uproszczone postępowanie arbitrażowe

Uproszczone postępowanie arbitrażowe 
prowadzone jest w sprawach, gdzie wartość 
przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. 
Jeżeli strony zgodnie wyrażą taką wolę, 
postępowanie uproszczone może być także 
przeprowadzone w sporach, gdzie wartość 
przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł. 

Postępowanie uproszczone charaktery-
zuje się tym, że nie wyznacza się rozprawy, 
podczas której strony przedstawiają swoje 
stanowiska. Arbiter rozstrzyga spór wyłącznie 
na podstawie przekazanych dokumentów, tj. 
pozwu i odpowiedzi na pozew oraz innych 
dokumentów i stanowisk przekazanych przez 
strony w formie pisemnej. Jeżeli arbiter i stro-
ny nie zdecydują inaczej, wszelka korespon-
dencja w uproszczonym postępowaniu arbi-
trażowym kierowana jest drogą elektroniczną. 

Uproszczone postępowanie arbitrażowe 
prowadzone jest zawsze przez jednego arbitra.

Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wy-
boru arbitra bądź żadna ze stron nie wskaże 
arbitra, wyznacza go Prezes Sądu Polubow-
nego z listy arbitrów Sądu Polubownego. 
Postępowanie arbitrażowe

Postępowanie arbitrażowe prowadzone 
jest w sprawach, gdzie wartość przedmiotu 
sporu przekracza 10 tys. zł oraz w sprawach 
o charakterze niemajątkowym. Postępowa-
nie arbitrażowe prowadzone jest przez ze-
spół trzech arbitrów, chyba że strony doko-
nają zgodnego wyboru jednego arbitra.

Każda ze stron ma prawo wskazać po 
jednym arbitrze. Wskazani arbitrzy wy-
znaczają wspólnie trzeciego arbitra z listy 

arbitrów Sądu Polubownego posiadającego 
uprawnienia adwokata, radcy prawnego, 
bądź legitymującego się tytułem nauko-
wym doktora nauk prawnych. Wyznaczony 
trzeci arbiter pełni funkcję przewodniczące-
go składu orzekającego. Jeżeli powód albo 
pozwany nie wskaże arbitra, wyznacza go 
Prezes Sądu Polubownego w drodze zarzą-
dzenia z listy arbitrów Sądu Polubownego.
Postępowanie apelacyjne

Jeżeli strony wyraziły na to zgodę 
przed rozpoczęciem postępowania arbitra-
żowego bądź uproszczonego postępowa-
nia arbitrażowego od wyroku Sądu Polu-
bownego przy KNF przysługuje apelacja.

Strona może wnieść apelację w termi-
nie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz  
z uzasadnieniem. Jeżeli we wskazanym ter-
minie apelacja nie została wniesiona, wy-
rok Sądu Polubownego staje się ostateczny.  
W postępowaniu apelacyjnym nie biorą 
udziału arbitrzy, którzy uczestniczyli w wy-
daniu wyroku, od którego została wniesiona 
apelacja. Arbitrzy w postępowaniu apela-
cyjnym rozstrzygają o przedmiocie apelacji 
bez przeprowadzania rozprawy, na podsta-
wie dokumentów przedstawionych przez 
strony. Wyrok wydany w postępowaniu 
apelacyjnym jest ostateczny.
Opłaty za arbitraż uproszczony

Opłata za uproszczone postępowanie 
arbitrażowe jest stała i wynosi 150 zł. 
Opłata uiszczana jest przez powoda i nie 
podlega zwrotowi. 

W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach Prezes Sądu Polubownego, na wnio-
sek strony, może zwolnić ją w całości lub 
części od obowiązku uiszczenia opłaty.
Opłaty za arbitraż 

Wysokość wpisu w postępowaniu ar-
bitrażowym wynosi: 
• przy wartości przedmiotu sporu do 

50.000 zł – 250 zł, 
• przy wartości przedmiotu sporu do 

100.000 zł – 500 zł, 
• przy wartości przedmiotu sporu powy-

żej 100.000 zł – 1.000 zł. 
W przypadku postępowań dotyczą-

cych spraw o charakterze niemajątkowym 
opłata ma charakter zryczałtowany i wy-
nosi 250 zł.

W przypadku sprawy sądowej koszty 
są następujące: 
1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera 

się od pisma opłatę stałą ustaloną według 
wartości przedmiotu sporu lub wartości 
przedmiotu zaskarżenia wynoszącej: 

• do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 
• ponad 500 złotych do 1.500 złotych –  

w kwocie 100 złotych; 
• ponad 1.500 złotych do 4.000 złotych – 

w kwocie 200 złotych; 
• ponad 4.000 złotych do 7.500 złotych – 

w kwocie 400 złotych; 

• ponad 7.500 złotych do 10.000 złotych – 
w kwocie 500 złotych; 

• ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych 
– w kwocie 750 złotych; 

• ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych 
– w kwocie 1.000 złotych. 

2. W sprawach o prawa majątkowe przy 
wartości przedmiotu sporu lub wartości 
przedmiotu zaskarżenia ponad 20.000 
złotych pobiera się od pisma opłatę sto-
sunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie 
więcej jednak niż 200.000 złotych. 
Z porównania obu wykazów kosztów 

wynika jednoznacznie, że postępowanie 
arbitrażowe w Sądzie Polubownym KNF 
jest tańsze niż przed sądem powszechnym 
dla wartości sporu powyżej 4.000 złotych.

W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach Prezes Sądu Polubownego, na 
wniosek strony, może zwolnić ją w całości 
lub części od obowiązku uiszczenia opłaty.

W trakcie prowadzonego postępowania 
arbitrażowego strony mogą zostać zobowią-
zane do pokrycia niezbędnych dla prowadze-
nia sprawy wydatków Sądu. Wydatkami sądu 
są w szczególności koszty powołania biegłych 
oraz koszty wykonywania czynności Sądu 
Polubownego poza jego siedzibą. Wydatki 
Sądu ponosi tymczasowo strona postępowa-
nia, na której wniosek dokonano czynności 
procesowej, pociągającej wydatek.

Ostateczne rozstrzygnięcie o kosztach 
postępowania zapada w orzeczeniu kończą-
cym postępowanie. W przypadku przegra-
nia sprawy konsument może zostać obcią-
żany dodatkowymi kosztami postępowania, 
np. kosztem powołania biegłych. Ponadto, 
w przypadku jeśli instytucja finansowa była 
reprezentowana przez profesjonalnego peł-
nomocnika, np. adwokata, radcę prawnego, 
koszt opłacenia tych osób również może 
obciążać konsumenta.
Opłaty za apelację 

Wysokość opłaty w postępowaniu 
apelacyjnym wynosi:
• przy wartości przedmiotu sporu do 

10.000 zł – 150 zł, 
• przy wartości przedmiotu sporu do 

50.000 zł – 250 zł, 
• przy wartości przedmiotu sporu do 

100.000 zł – 500 zł, 
• zaś przy wartości przedmiotu sporu po-

wyżej 100.000 zł – 1.000 zł.
UWAGA: Nie wolno dokonywać opła-
ty za arbitraż przed uzyskaniem zgody 
drugiej strony sporu na rozwiązanie 
sporu w drodze arbitrażu. 
RZECZNIK FINANSOWY
Dlaczego warto wybrać postępowanie 
polubowne? Jakie są zalety postępowa-
nia polubownego?
• bezpośredni wpływ na kształt rozwiązania: 

uniknięcie narzuconego przez sąd czy 
organ rozstrzygnięcia, którego treść jest 
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niepewna, może być niekorzystna, a do-
datkowo wiązać się ze znacznymi kosz-
tami oraz długim czasem oczekiwania,

• satysfakcja z osobistego, polubownego, 
rozwiązania konfliktu,

• zachowanie pełnej poufności rozwiązania.
Jak wygląda postępowanie polu-

bowne przy Rzeczniku Finansowym? 
Kiedy można złożyć wniosek o po-

stępowanie polubowne?
Klient może złożyć wniosek o po-

stępowanie polubowne, jeżeli zgłaszał 
zastrzeżenia do nabytych od instytucji 
finansowej usług. Najczęściej jest to in-
stytucja, od której nabył usługi lub produk-
ty, w zakresie których złożył reklamację. 

Instytucjami finansowymi są m.in. 
zakłady ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, banki, 
instytucje pożyczkowe, spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe itp. 
Instytucjami finansowymi nie są po-
średnicy finansowi. 
Gdy droga postępowania reklamacyjnego 
została wyczerpana, tj.: 
• reklamacji nie rozpatrzono;
• reklamację rozpatrzono, ale niekorzyst-

nie dla klienta;
• podmiot nie przekazał wymaganych in-

formacji w odpowiedzi na reklamację;
• podmiot nie wykonał czynności wynika-

jących z reklamacji.
UWAGA: Jeżeli jednak odpowiedzi na 
reklamację w ogóle nie udzielono albo 
udzielona odpowiedź jest niejasna lub nie-
zrozumiała doradzamy, aby w pierwszej 
kolejności złożyć wniosek o postępowanie 
interwencyjne, podczas którego Rzecznik 
Finansowy działa w imieniu klienta. Ozna-
cza to, że Rzecznik Finansowy zbiera argu-
menty na korzyść klienta i wnosi o zmianę 
stanowiska podmiotu rynku finansowego, 
jeżeli zmiana ta jest uzasadniona. W sytu-
acji, gdy postępowanie interwencyjne nie 
doprowadzi do zakończenia sporu klient 
może wszcząć postępowanie polubowne. 
Rzecznik Finansowy może odmówić 
wszczęcia postępowania polubownego, 
w sytuacji gdy: 
1. spór wykracza poza kategorie sporów 

objętych właściwością Rzecznika;
2. wnioskujący (klient) nie wyczerpał 

drogi postępowania reklamacyjnego 
wobec instytucji finansowej; 

3. wniosek służy spowodowaniu uciążli-
wości dla drugiej strony; 

4. sprawa o to samo roszczenie między 
tymi samymi stronami jest w toku albo 
została już rozpatrzona przez Rzeczni-
ka w postępowaniu, sąd polubowny, 
inny właściwy podmiot albo sąd; 

5. rozpatrzenie sporu spowodowałoby po-
ważne zakłócenie skutecznego prze-

prowadzenia postępowania; 
6. wnioskujący (klient) nie uiścił opłaty 

(50 zł) ani nie został od niej zwolniony.
Spór wykracza poza kategorie spo-

rów objętych właściwością Rzecznika,  
w szczególności jeżeli: 

• wnioskodawca nie jest klientem  
w rozumieniu przepisów ustawy, tj. nie 
jest osobą fizyczną (np. spółka z o.o.);

• wskazana przez klienta instytucja 
finansowa nie jest podmiotem rynku 
finansowego w rozumieniu ustawy 
(np. pośrednik finansowy);

• przedmiot sporu nie jest związany z usłu-
gą świadczoną przez instytucję finanso-
wą, albo gdy spór nie jest możliwy do 
rozwiązania w tym trybie (np. żądanie 
wyciągnięcia konsekwencji od pracow-
nika w związku z jego niekulturalnym 
zachowaniem wobec klienta). 

Klient może cofnąć wniosek na każdym 
etapie postępowania. W takiej sytuacji 
Rzecznik kończy (umarza) postępowanie. 

W sytuacji wcześniejszego zakoń-
czenia postępowania (umorzenia) opła-
ta od wniosku nie jest zwracana.

W postępowaniu polubownym 
Rzecznik Finansowy nie reprezentuje 
żadnej ze stron. 

Wniosek o postępowanie pozasądowe 
musi spełnić odpowiednie wymagania. 
W trakcie postępowania w zależności od 
sytuacji i treści wniosku, Rzecznik podej-
mie działania mające na celu zapoznanie 
stron ze stanowiskami strony przeciwnej, 
głównie poprzez wymianę koresponden-
cji (w postaci pisemnej lub elektronicz-
nej), a także w drodze telefonicznej. 

W niektórych przypadkach Rzecznik 
Finansowy zaproponuje, by strony sporu 
wzięły udział w spotkaniu. 

Klient może we wniosku wybrać czy 
chce, aby Rzecznik pomógł stronom wy-
pracować ugodowe rozwiązanie sporu, 
czy też ma on przedstawić stronom własną 
propozycję rozwiązania sporu. W tym dru-
gim przypadku, jeśli w toku komunikacji  
(w formie pisemnej, elektronicznej, telefo-
nicznej, czy na spotkaniu) strony nie wypra-
cują warunków polubownego rozwiązania 
sporu Rzecznik Finansowy przedstawi wła-
sną propozycję jego zakończenia. 

UWAGA: Nie w każdej sprawie moż-
liwe jest przedstawienie propozycji roz-
wiązania sporu (np. w zakresie konkretnej 
wysokości zadośćuczynienia, odszkodo-
wania, jeżeli jest ono uzależnione od prze-
prowadzenia postępowania dowodowego 
np. w postaci przesłuchania świadków). 

Z postępowania Rzecznik Finansowy 
sporządza protokół, który jest doręczany 
stronom. Jeśli nie została zawarta ugoda 
ani nie została ustalona inna polubowna 
forma zakończenia sporu, do protokołu 

zostanie dołączona opinia.
Samo złożenie wniosku o przepro-

wadzenie postępowania polubownego 
przerywa bieg przedawnienia. 

Powoduje bowiem wszczęcie postępo-
wania. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że 
powyższy skutek powoduje jedynie zło-
żenie wniosku spełniające podstawowe 
wymogi formalne. 

Ile kosztuje postępowanie polubowne?
Na koszt postępowania składa się 

opłata administracyjna w wysokości  
50 złotych, a także inne koszty, których 
poniesienie może być związane z udzia-
łem w postępowaniu, takie jak: 
• koszty komunikacji z Biurem Rzecznika 

(rozmów telefonicznych, korespon-
dencji listownej),

• w przypadku organizacji spotkania 
stron: koszty uczestnictwa w spotka-
niu (dojazdu, noclegu),

• w przypadku korzystania z usług pełno-
mocnika, w szczególności profesjonal-
nego: koszty związane z jego udziałem 
(np. koszty obsługi prawnej, wydatki).
Niezależnie od sposobu zakończe-

nia sporu nie ma obowiązku, aby któraś 
ze stron zwracała drugiej stronie koszty 
związane z postępowaniem. 

Czy Rzecznik Finansowy może 
zwolnić stronę z obowiązku ponoszenia 
opłaty administracyjnej?
Tak. W szczególnych przypadkach moż-
liwe jest zwolnienie z ponoszenia kosz-
tów opłaty administracyjnej przez stronę, 
dla której opłata byłaby nadmierną uciąż-
liwością. Rzecznik Finansowy wydaje 
decyzję o zwolnieniu z obowiązku uisz-
czenia opłaty na podstawie właściwego 
wniosku. Wniosek przedstawia okolicz-
ności wskazujące na zasadność zwolnie-
nia, np. niskie dochody. Wniosek należy 
poprzeć dowodami. W razie ich braku 
Rzecznik może poprosić o złożenie do-
datkowych wyjaśnień, czy przedstawie-
nia właściwych dokumentów.
Opłata zwracana jest, jeżeli Rzecznik 
odmówi prowadzenia postępowania na 
podstawie art. 36 ust. 4 ustawy, a także 
gdy sprawa zostanie pozostawiona bez 
rozpoznania z przyczyn formalnych (nie 
można sprawie nadać dalszego biegu). 
Zwrot opłaty zawsze następuje na wnio-
sek klienta, w którym wskazuje on dane 
do przelewu. 
Uiszczenie opłaty, jak i jej zwrot nastę-
puje wyłącznie w formie przelewu ban-
kowego. 

Opr. STANISŁAW GĄSIOR 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

w Kozienicach na podstawie materiałów 
ww. instytucji.
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
Nawet 500 tys. zł na „Inwestycje w gospodarstwach położonych 

na obszarach Natura 2000”.
Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych 

przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na 
obszarach Natura 2000”. 

Takie wsparcie, fi nansowane z PROW 2014 – 2020, może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego 
jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natu-
ra 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi 
standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. 

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie 
trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, 
na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały 
ustanowione). 

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację inwestycji. 
Standardowa wysokość dofi nansowania to 50 proc., w przypadku młodego rolnika – 60 proc. Limit pomocy 

przypadający na jednego benefi cjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od ro-
dzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych 
budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozo-
stałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt, czy 
przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł. 

W ramach prowadzonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego go-
spodarstwa. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. 
Mogą także zostać złożone za pośrednictwem biur powiatowych Agencji. 

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie kryteriów, do których należy m.in. powierzchnia trwa-
łych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie, ich udział w odniesieniu do łącznej 
powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, czy też realizacja przez podmiot ubiegający się 
o przyznanie pomocy zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach 
PROW 2014 – 2020. 

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica 

Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów). 

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
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