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230 lat temu, 3 maja 1791 roku 
uchwalona została ustawa regulująca 
ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Była to pierwsza nowoczesna, spisana 
konstytucja w Europie i druga na świecie, 
po konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią, tegoroczne obchody rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji, w powie-
cie kozienickim, podobnie jak w roku 
ubiegłym, miały charakter symboliczny. 
O godzinie 10:30 odprawiona została 
Msza Święta w Kościele pw. Św. Krzyża 
w Kozienicach, po której nastąpiło złoże-
nie kwiatów i zapalenie zniczy przed Po-
mnikiem Niepodległości.

W tegorocznych, kozienickich obcho-
dach 230. rocznicy Uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja wziął  udział Andrzej Kosztow-
niak Poseł na Sejm RP. Samorząd Powiatu 
Kozienickiego reprezentowali: Andrzej 
Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz 
Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady 
Powiatu Kozienickiego, natomiast w skład 
delegacji Samorządu Gminy Kozienice 
weszli: Piotr Kozłowski Burmistrz Gmi-
ny, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza, 
Rafał Sucherman Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kozienicach, Artur Matera 

Zastępca Przewodniczącego oraz Grze-
gorz Wronikowski Radny Rady Miejskiej. 
W obchodach uczestniczył również To-
masz Śmietanka Radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz delegacje: 
Samorządowego Forum Ziemi Kozie-
nickiej, Koalicji Obywatelskiej, Komisji 
Zakładowej NSZZ Solidarność w Enea 
Wytwarzanie Sp. z o.o., Związku Wetera-
nów i Rezerwistów Wojska Polskiego Od-
dział w Kozienicach, Związku Inwalidów 
Wojennych RP Oddział w Kozienicach, 
Związku Piłsudczyków RP Koła: w Ko-

Zastępca Przewodniczącego oraz Grze- zienicach i w Lublinie, Kozienickiej Rady 
Rycerzy Kolumba oraz Kozienickiego Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.

Trzeci Maja!...Wielki Boże
dłonie bratnie złączmy wraz!

Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com
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5 maja w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie Starosta 
Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta 
Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik 
Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę, 
w ramach której Wojewoda Mazowiec-
ki przekaże Powiatowi Kozienickiemu 
środki Funduszu Solidarnościowego Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
w kwocie 414.000,00 zł na realizację 
zadania „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej”. Dodatkowo Wojewoda 
przekaże Powiatowi środki Funduszu 
w kwocie 8.280,00 zł na koszty związane 
z obsługą Programu.

Powiat Kozienicki planuje objąć 
wsparciem 15 osób niepełnosprawnych, 
w tym 3 dzieci. Założeniem progra-
mu jest, aby minim 70% uczestników 
stanowiły osoby wymagające wysokie-
go poziomu wsparcia tj. ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności (z trud-
nościami związanymi z mobilnością 
i komunikacją).

Przypominamy, że powyższe wspar-
cie fi nansowe może zostać wykorzystane 

w zakresie świadczenia usług asystenta dla:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ogra-
niczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna 

w zakresie świadczenia usług asystenta dla: dziecka w procesie jego leczenia, re-
habilitacji i edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności, 
które wymagają wsparcia w wyko-
nywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

7 maja w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach odbyło się spotkanie, pod-
czas którego powołany został Społeczny 
Komitet Upamiętnienia Bitwy pod Nową 
Wsią. W jego skład weszli: Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Piotr 
Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, 
którego podczas spotkania reprezentował 
Zastępca Mirosław Pułkowski, Marian 
Śledź i Marek Gozdera Prezes i Sekre-
tarz Związku Piłsudczyków RP Oddział 
w Kozienicach, Piotr Cybula Prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło w Kozienicach, Krzysz-
tof Reczek Dyrektor Muzeum Regional-
nego w Kozienicach, Grzegorz Kocyk 
reprezentujący Radę Rycerzy Kolumba 
w Kozienicach, Sylwester Luśtyk Sołtys 
Sołectwa Nowa Wieś, Zdzisław Gregor-
czyk Sołtys Sołectwa Chinów oraz Wi-
told Gołębiak Sołtys Sołectwa Majdany.

Wybrany został także Zarząd Komite-
tu, na którego czele jako przewodniczący 
stanął Marian Śledź, Wiceprzewodniczą-
cymi zostali Sylwester Luśtyk oraz Zdzi-
sław Gregorczyk, a Sekretarzem Grze-
gorz Kocyk.

Zadaniem Komitetu będzie przede 
wszystkim wypracowanie formy upa-
miętnienia stoczonej w 1831 roku zwy-
cięskiej bitwy pod Nową Wsią.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
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28 kwietnia w Starostwie Powia-
towym w Garwolinie odbyło się spo-
tkanie, podczas którego podpisana 
została umowa dotycząca udzielenia 
przez Powiat Kozienicki Powiatowi 
Garwolińskiemu – liderowi inwestycji, 
pomocy fi nansowej w formie dotacji 
celowej w wysokości 147.839,00 zł. 
Kwota ta przeznaczona jest na współ-
fi nansowanie kosztów opracowania 
dokumentacji projektowej oraz nadzo-
ru nad jej przygotowaniem dla zadania 
pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle po-
między m. Antoniówka Świerżowska 
a m. Świerże Górne wraz z drogami 
dojazdowymi”. Jak wynika z umowy, 
Powiat Garwoliński zobowiązany jest 
do rozliczenia dotacji w terminie do 
31 stycznia 2022 r. Ze strony Powia-
tu Kozienickiego umowę podpisali 
Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef 

Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta przy 
kontrasygnacie Kamila Banasia Skarb-
nika Powiatu, natomiast ze strony Po-
wiatu Garwolińskiego Mirosław Walic-

Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta przy ki Starosta Powiatu, Marek Ziędalski 
Wicestarosta, przy kontrasygnacie Jo-
lanty Zawadki Skarbnika Powiatu.

SABINA SEMENIUK

27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Po-
wiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem 
Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą 
oraz Waldemarem Witkowskim Przewodni-
czącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Rady Powiatu, aby uczcić 7. rocznicę 
kanonizacji Papieża Polaka, złożyli kwiaty 
i zapalili znicze w ogrodzie papieskim przy 
Kościele pw. św. Krzyża w Kozienicach.

27 kwietnia 2014 roku w Watykanie 
odbyła się kanonizacja bł. Jana Pawła II 
i Jana XXIII. We Mszy Św. Kanonizacyjnej, 
koncelebrowanej przez Papieża Franciszka 
uczestniczyło ok. 800 tysięcy wiernych.

SABINA SEMENIUK
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

12 maja obchodziliśmy 86. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Aby uczcić pamięć tego wielkiego dowódcy Legionistów walczących o wolną Pol-
skę, delegacja Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga zapaliła znicz przy 
Pomniku Niepodległości w Kozienicach.

Józef Piłsudski: Nie wiem czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu.
Niech! Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie
 gdzie leżą moi żołnierze co w kwietniu 1919 r. mnie jako wodzowi 

Wilno jako prezent pod nogi rzucili.
Na kamieniu czy nagrobku wyryć motto wybrane przeze mnie dla życia

„Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu. Gniazdo na skałach orła, niech umie.
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu. I słychać jęk szatanów w sosen zadumie. 

Tak żyłem.”

SABINA SEMENIUK
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19 kwietnia obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu powstania 
w getcie warszawskim. Była to pierwsza akcja zbrojna 

o dużej skali, podjęta przez polskie organizacje podziemne prze-
ciwko Niemcom. Bezpośrednią przyczyną powstania była decy-
zja o likwidacji getta warszawskiego w ramach planu zagłady 
europejskich Żydów. Z tej okazji, jak co roku społeczność I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach, włączyła się do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, 
organizowanej pod patronatem Muzeum Polin wWarszawie. Tego 

dnia uczniowie i nauczyciele mieli przypięte papierowe żonkile, 
które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Żonkile zwią-
zane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Ży-
dowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powsta-
nia w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej 
osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomni-
kiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to 
właśnie żonkile. W tym roku społeczność naszego liceum wraz 
z Muzeum Polin zachęcała do przypięcia wirtualnego żonkila i do 
udziału w wirtualnych obchodach upamiętniających wydarzenia 
z roku 1943 oraz podkreślających rolę, jaką odegrały w nich 
kobiety. Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie lu-
dowe, opatrywały rany, były łączniczkami i walczyły z broną 
w ręku. Tego dnia licealiści w czasie zdalnych lekcji historii mogli 
obejrzeć fi lm „Muranów-Dzielnica Północna”, a także porozma-
wiać z nauczycielkami o tych smutnych czasach.

27 kwietnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu od-
była się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której 

przyświecało hasło: „Dobro, które niesie nadzieję, czyli o wo-

lontariacie w czasie pandemii”. Wśród wielu instytucji biorą-
cych w niej udział znalazła się także nasza szkoła. W roli pre-
legentów wystąpiły uczennice reprezentujące Szkolne Koło 
Wolontariatu „Szansa”: Maja Wachnicka i Ewa Mojsiuszko 
oraz dwie nauczycielki: Edyta Tarczyńska i Renata Kowalska. 
Opowiadały one o działaniach młodzieży, które w czasie pan-
demii nie ustały, ale nieco zmieniły swoją formę. Przykłady 
zamieszczone były w specjalnie przygotowanej do tego wyda-
rzenia prezentacji. Uczennice dzieliły się ze słuchaczami swo-
imi doświadczeniami oraz efektami pracy wolontariusza. Udział 
w tym przedsięwzięciu był wyróżnieniem dla młodzieży oraz 
całej społeczności szkolnej.  

30 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego klas 
trzecich. Ze względu na okoliczności, uroczystość odbyła 

się zdalnie. Zachęcamy do obejrzenia fi lmiku przygotowanego 
na tę okoliczność. 
https://www.youtube.com/watch?v=I9wi0TD7s2M

4 maja 2021 r., dokładnie o godzinie 9.00 abiturienci I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozienicach przystąpili do pierwszego 

egzaminu maturalnego w tym roku szkolnym. Tak jak co roku, 
egzamin dojrzałości zapoczątkował sprawdzian z języka pol-
skiego na poziomie podstawowym. Już po raz kolejny dyrekcja, 
nauczyciele oraz maturzyści musieli podporządkować się zale-
ceniom sanitarnym związanym z pandemią. Pierwsi uczniowie 

przybywali do szkoły już po godzinie 8.00 i w obowiązującym 
reżimie sanitarnym oczekiwali na wpuszczenie do wyznaczonych 
sal. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy mieli obo-
wiązkowe maseczki oraz dezynfekowali dłonie przed wejściem 
na salę egzaminacyjną. Nad bezpieczeństwem przeprowadzanych 
egzaminów czuwali przewodniczący i członkowie zespołów eg-
zaminacyjnych oraz  pracownicy szkoły. Maturzyści posiadali 
własne przybory do pisania, ewentualnie wodę. Po zajęciu wy-
losowanych miejsc przy stolikach, ustawionych w bezpiecznej 
odległości – 1,5 metra od siebie, oczekiwali na rozdanie arkuszy 
maturalnych. Wszyscy bezwzględnie dostosowali się do wymo-
gów epidemicznych i po czynnościach wstępnych przystąpili do 
pisania egzaminu. Egzamin przebiegał spokojnie, wszyscy matu-
rzyści w skupieniu wykonywali zadania. Pomimo trudnego dla 
nich roku, naznaczonego pandemią i nauczaniem zdalnym, wszy-
scy rzetelnie przygotowywali się do tej ważnej chwili. Naszym 
maturzystom życzymy powodzenia, doskonałych wyników i trzy-
mamy kciuki na kolejnych egzaminach. Powodzenia! 
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20 maja w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach 
odbyło się spotkanie, podczas które-
go podpisana została umowa o udzie-
lenie dotacji z budżetu Województwa 
Mazowieckiego na dofinansowanie 
realizacji zadania pn. „Budowa bu-
dynku Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego z infrastruktu-
rą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Głowaczowskiej 
w Kozienicach” w ramach „Instru-
mentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego”. Podpisania 
umowy dokonali: ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego – Rafał Rajkowski 
Wicemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego i Kamila Kuleska Zastępca 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Re-
gionalnego i Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego, natomiast Powiat 
Kozienicki reprezentowali: Andrzej 
Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz 
Małaśnicki Wicestarosta oraz Kamil 
Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickie-

go. W spotkaniu uczestniczyli również 
Anna Grzesik Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
oraz Tomasz Trela Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Promocji Rady Powiatu Ko-
zienickiego. Wartość przekazanej 

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

dotacji to 3.999.443,98 zł.
SABINA SEMENIUK

12 maja oddana została do eksplo-
atacji inwestycja pn. „Budowa chod-
ników i parkingu na terenie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ko-
zienicach”. W ramach prac budowla-
nych wykonany został parking z kostki 
brukowej na 11 miejsc postojowych, 
w tym jednego miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych. Wykonane zostały 
także alejki z kostki brukowej. Dodat-
kowo zamontowane zostały elementy 
małej architektury: ławki, stojaki na 
rowery oraz kosze na śmieci.

Koszt inwestycji wyniósł 106.049,25 zł 
i w całości sfi nansowany został z budżetu 
Powiatu Kozienickiego.

Protokół odbioru inwestycji pod-
pisali: Tomasz Dróżdż – Przewodni-
czący Komisji Odbiorowej, Mateusz 
Purchała i Wiesław Górka – Człon-
kowie Komisji, a także: Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta 
oraz Grzegorz Rychlicki Przedstawi-
ciel  Przedsiębiorstwa Usługowo-Han-
dlowego Bruk-Bud ze Skaryszewa – 
wykonawca inwestycji.

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Przy odbiorze obecny był również 
Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kozienicach.

SABINA SEMENIUK
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17 maja odbyła się, zwołana na wnio-
sek Zarządu Powiatu Kozienickiego, XXXI 
(Nadzwyczajna) Sesja Rady Powiatu Ko-
zienickiego VI kadencji. Podczas obrad 
Radni podjęli uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Powiatu Kozie-
nickiego. Zmiany dotyczyły przede wszyst-
kim wprowadzenia do budżetu 5 milionów 
złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych z przeznaczeniem na „Zakup 
sprzętu medycznego na wyposażenie bloku 
operacyjnego w SP ZZOZ w Kozienicach.

Do budżetu wprowadzone zostało 
również 17.000,00 zł dotacji na zakup 
i instalację urządzeń do zapewnienia cy-
frowej  łączności radiowej dla potrzeb 
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych na 
terenie województwa mazowieckiego.

Dzięki wprowadzeniu do budżetu 
5 mln złotych dofi nansowania wydat-

ki majątkowe powiatu kozienickiego 
w 2021 roku zwiększyły się do 18 milio-
nów złotych. Jest to rekordowy budżet 

inwestycyjny. Wydatki inwestycyjne sta-
nowią 23% wydatków ogółem.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (29 
i 30.03.2021r.) Zarząd Powiatu obrado-
wał 5 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Zapoznał się z Opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w/s sprawozda-
nia z wykonania budżetu za 2020 rok.

Opinia pozytywna, bez uwag.
2. Zarząd podjął uchwały:

• w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie powiatu na 2021 rok,

• w sprawie przekazania Radzie Po-
wiatu Kozienickiego sprawozdania 
fi nansowego powiatu kozienickiego 
za 2020 rok.

• w sprawie ustalenia kryteriów i wy-
sokości dofi nansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych do za-
opatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, likwidacji barier archi-
tektonicznych, technicznych w ko-
munikowaniu się w 2021 roku,

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

• w sprawie wyrażenia zgody dla Fibee 
IV Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogoto-
wie na budowę i lokalizację infrastruk-
tury teletechnicznej: telekomunikacyj-
nej linii kablowej, mikrokanalizacji 
i kanalizacji na terenie ZS Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach.

3. Zarząd wystosował pisma:
• do Spółki Most – Projekt w sprawie 

aprobaty przebiegu drogi powiato-
wej na terenie Gminy Kozienice – po 
śladzie drogi powiatowej w miejsco-
wości Świerże Górne – Nowa Wieś.

Zarząd stoi na stanowisku zaprojektowania 
drogi dwujezdniowej po 2 pasy ruchu w jed-
nym kierunku od drogi krajowej Nr 79 do 
projektowanego mostu przez rzekę Wisłę,

• do Spółki SWIETELSKY RAIL 
POLSKA w sprawie aprobaty dla 
przesłanego przedmiaru robót dla 
dróg powiatowych nr 1130W, 1701W, 
1717W oraz wezwania do natych-
miastowego przystąpienia do prac 
naprawczych dróg zniszczonych pod-
czas prowadzenia zastępczej komuni-
kacji autobusowej i prowadzenia prac 
budowlanych w ramach kontraktu.

Prace remontowe będą nadzorowane 
przez Inspektora Nadzoru, wyznaczo-
nego przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach.
4. Zarząd zapoznał się ze Sprawozda-

niem Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów w Kozienicach za 2020 r.

Sprawozdanie zostało przesłane Państwu 
Radnym.
5. Zarząd zajmował się sprawami SP 

ZZOZ w Kozienicach:
• Analizował sytuację kadrową, fi nan-

sową i organizacyjną w SP ZZOZ,
• Analizował sprawę budowy bloku 

operacyjnego na potrzeby szpitala, 
• Przyjął uaktualniony przez Dyrekcję 

SP ZZOZ wykaz sprzętu medyczne-
go – kosztorys.

Dot. pisma skierowanego do Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie akceptacji 
zmiany zakresu wydatków majątkowych 
z rozbudowy SP ZZOZ o nowy pawilon.

• Zarząd przychylił się do negatyw-
nej opinii Rady Społecznej przy 
SP ZZOZ w Kozienicach w spra-
wie dzierżawy pomieszczeń o pow. 
1119m² z przeznaczeniem na prowa-
dzanie działalności gospodarczej – II 
i III piętro budynku „Z” SP ZZOZ, 
na okres do 10 lat,

• Zarząd zapoznał się z pismem Dy-
rektora SP ZZOZ w sprawie wspar-
cia personalnego dla szpitala – dot. 
pracowników technicznych.

Zarząd podjął starania, mające na celu 
udzielenie wsparcia poprzez skierowanie 
do pomocy w szpitalu Żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej oraz pracowników 
Komendy Powiatowej PSP posiadających 
stosowne uprawnienia.

• Zarząd negatywnie zaopiniował 
wniosek Spółki WSZECHDOM Lu-
blin w sprawie budowy telekomu-
nikacyjnej linii kablowej na działce 
nr 645/2 będącej w użytkowaniu 
SP ZZOZ w Kozienicach  

– ze względu na możliwość kolidowania 
z planowaną budową bloku operacyj-
nego i związaną z tym infrastrukturą.

6. Zarząd, na wniosek Dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozienicach 
wyraził zgodę na złożenie wniosku 

ki majątkowe powiatu kozienickiego inwestycyjny. Wydatki inwestycyjne sta-
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o pozyskanie funduszy z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego na budo-
wę „Placu sportowo – rekreacyjnego”. 

Planowana wartość inwestycji 60.000,00 zł, 
ewentualny wkład własny szkoła posiada 
w budżecie szkoły. 
7. Zarząd, na wniosek Dyrektora Zespo-

łu Szkół Nr 1 w Kozienicach wyra-
ził zgodę na sfi nansowanie szkolenia 
w wysokości 1.350 zł, w ramach do-
skonalenia zawodowego nauczycieli 
dla dwóch nauczycieli 

– w związku z koniecznością realizacji 
praktyk dla klasy III TM w formie 
wirtualnego przedsiębiorstwa

8. Zarząd zapoznał się ze Sprawozda-
niem z działalności Społecznej Straży 
Rybackiej w powiecie kozienickim za 
okres 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

9. Zarząd zapoznał się z interpelacjami 
złożonymi przez Radnych Rady Po-
wiatu – dot. głównie spraw SP ZZOZ.

10. Zarząd omawiał sprawy z zakresu 
zadań drogowych.  

Starosta Powiatu Kozienickiego przedsta-
wił wykaz inwestycji: 

– rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1722W Chinów – Łuczynów 
w m. Łuczynów-wykonanie projektu 
branży drogowej sanitarnej, energe-
tycznej i teletechnicznej, podpisano 
umowę, w trakcie wykonywania;

– budowa parkingu przy poradni 
psychologiczno-pedagogicznej – 
w trakcie wykonywania robót; 

– przebudowa parkingu przy ul. Zdzi-
czów – teren ZS Nr 1 – podpisanie 

umowy w dniu 26.04.2021 r.; 
– remont drogi powiatowej nr 1728W 

Wólka Tyrzyńska – Staszów w m. 
Staszów – podpisano umowę;

– remont drogi powiatowej nr 1740W 
Molendy-Garbatka-Letnisko – pod-
pisano umowę;

– remont drogi powiatowej nr 1744W 
Regów Stary – Markowola – w trakcie 
wykonywania, umowa z roku 2020; 

– zakup GPS z oprogramowaniem do 
prac geodezyjnych;

– budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1731W Sieciechów – 
Gniewoszów w m. Wola Klasztorna 
– w trakcie opracowywania projektu;

– budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej 1709W Zakrzew – Mni-
szew w m. Rozniszew – w trakcie 
opracowywania projektu;

– przebudowa drogi powiatowej 
nr 1702W Wyborów – Basinów odc. 
Nowy Grabów – Tomczyn – złożo-
no wniosek o pozyskanie z FOGRU, 
oczekuje na rozstrzygniecie;

– budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1716W Brzóza – 
Przejazd w m. Brzóza i Przejazd – 
w trakcie opracowywania projektu;

– przebudowa drogi powiatowej 
nr 1714 W Głowaczów – Lipskie 
Budy – w trakcie wykonywania;

– przebudowa drogi powiatowej nr 
1737W Zajezierze – Oleksów Podu-
chowny w m. Oleksów – w trakcie 
wykonywania; 

– przebudowa drogi powiatowej 

nr 4504W Stary Grudek – Sarnów, 
w m. Kociołek – II etap – oczekujący 
na liście rezerwowej.

11. Zarząd zapoznał się z e-mailem 
Dyrektora Departamentu Zarządza-
nia Systemami w  Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie pisma Mi-
nistra Michała Cieślaka dot. projektu 
„Samorząd 3.0 – rozwój bez barier”, 

Pan Minister zachęca do nadsyłania propo-
zycji zmian w sprawie dot. jednostek samo-
rządu terytorialnego, do dnia 31 maja 2021 r. 
Dot. wyzwań:
– ułatwienie inwestycji rozwojowych 

o znaczeniu pożytku publicznego,
– nowe źródła fi nansowania samorządów,
– poprawa jakości usług publicznych.

Przesłane opinie i uwagi zostaną prze-
analizowane w Departamencie Współ-
pracy z Samorządem oraz przez Radę 
Samorządową przy Premierze RP. Wypra-
cowane propozycje zostaną przedstawia-
ne do właściwych prac legislacyjnych.
Zarząd Powiatu skierował pismo do na-
czelników, kierowników jednostek, koor-
dynatorów, w celu zapoznania się z w/w 
pismem oraz wyrażenia opinii (propozy-
cji) w sprawie.
12. Zarząd zapoznał się ze stanowiska-

mi Rad Gmin dot. zmiany przepisów 
dotyczących projektowania i budowy 
kanałów technologicznych w drogach 
gminnych.

13. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na dzisiejszą 
30. Sesję Rady Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu
Powiatu Kozienickiego

13 maja podpisany został protokół koń-
cowego odbioru prac dotyczących realizacji 
zadania „Zakup i montaż klimatyzatorów 
w budynku Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Kozienicach”. Realizacja inwe-
stycji obejmowała wykonanie instalacji kli-
matyzacyjnej dla 17 klimatyzatorów oraz ich 
dostawę, montaż i uruchomienie. W pierw-
szym etapie zadania uruchomionych zostało 
8 jednostek. Prace nad realizacją inwesty-
cji trwały od 31 marca 2021 r. do 10 maja 
2021 r. Wartość inwestycji wynosi: 
75.990,73 zł i w całości sfi nansowana została 
ze środków Powiatu Kozienickiego.

W skład Komisji Odbiorowej weszli: 
Wiesław Górka – Przewodniczący Komisji 
Odbiorowej oraz Daniel Mazanek i Krzysz-
tof Kaim – Członkowie Komisji. Protokół 
odbioru inwestycji podpisali: Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef 
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz 
Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady 
Powiatu, Ewa Jarosz Dyrektor Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej oraz Krzysztof 
Kędzia przedstawiciel fi rmy Artcomfort 
Tomasz Sowiński – wykonawcy inwestycji.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com
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Biblioteka Publiczna Gminy Kozie-
nice Filia nr 1 kontynuuje projekt sfi nan-
sowany przez Fundację Orlen – „Nitką 
połączeni”. Warsztaty łączące tradycję 
i nowoczesność skierowywane są do 
dzieci, młodzieży i seniorów.

Tematem przewodnim majowych 
spotkań były: eko organizery i eko kolaż 
artystyczny.

Podczas warsztatów wykonane zosta-
ły organizery na biurko, powstałe z: ro-
lek po papierze toaletowym, patyczków 
po lodach, materiałów pasmanteryjnych, 
tektury i papieru czerpanego. 

Uczestnicy warsztatów, podopieczni 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Opactwie, ich opiekunowie 
oraz seniorzy wzajemnie sobie pomagali, 
uczyli się od siebie, dzięki czemu współ-
praca była sprawna i przyjemna. Inspiracją 
powstałych organizerów była nie tylko wy-
obraźnia, ale także galeria projektów przy-
gotowana na tabletach. Organizery zrobio-
ne własnoręcznie są oryginalne, praktyczne 
i stanowią piękną ozdobę biurka. Zajęcia 
miały na celu uświadomienie uczestnikom, 
że z pozoru niepotrzebne rzeczy, można po-
nownie wykorzystać i przy okazji spędzić 
czas kreatywnie.

Na kolejnych warsztatach młodzież, 
dzieci i seniorzy przygotowali wspólnie 
wyjątkowe eko kolaże. Prace powstały 

z gazet czarno białych i kolorowych, wy-
korzystano również różne rodzaje papie-
ru. Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie 
angażowali się we wspólną pracę, efek-
tem tego są  niepowtarzalne kolaże, które 
będą ozdobą Biblioteki.

Projekt „Nitką połączeni” sfi nanso-
wany przez Fundację Orlen, koordyno-

wany przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Kozienice ma na celu budowanie otwartej 
relacji między dziećmi, młodzieżą, a se-
niorami. Stworzone warsztaty są inicja-
tywą, która wpływa na większy szacunek 
pomiędzy pokoleniami oraz przyczynia 
się do zacieśniania więzi społecznych.

BARBARA PASTUSZKA

Nasz Powiat * 8
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20 maja na placu przy Komendzie 
Powiatowej PSP w Kozienicach odbyły 
się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

W uroczystościach oprócz strażaków, 
wzięli udział licznie zgromadzeni goście ho-
norowi, wśród których znaleźli się: Senator 
RP Stanisław Karczewski, Starosta Powiatu 
Kozienickiego Andrzej Jung oraz przedsta-
wiciele gmin powiatu. Starosta w swoim 
wystąpieniu podkreślił ogromne znaczenie 
pełnej poświęcenia służby strażaków: To 
właśnie Wasza odwaga i niezłomna chęć nie-
sienia pomocy drugiemu człowiekowi spra-
wiają, że mieszkańcy Powiatu Kozienickie-
go mogą czuć się bezpiecznie. Na najwyższe 
uznanie zasługuje fakt, iż każdego dnia nara-
żacie swoje życie walcząc z żywiołami, zosta-
wiacie rodziny, by ratować dobytek, zdrowie 
i życie potrzebujących. Zwykłe słowo dzię-
kuję to za mało, aby wyrazić naszą wdzięcz-
ność za Waszą heroiczną postawę. 

Obchody stały się okazją do wręcze-
nia odznaczeń i aktów nadania wyższych 
stopni służbowych wyróżniającym się 
strażakom z powiatu kozienickiego. Ka-
pelan Powiatowy strażaków ksiądz ka-
nonik Szymon Mucha poświęcił nowo 
zakupione pojazdy pożarnicze, które 
zasilą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą 
w Kozienicach oraz Jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Chmielewie, 
Stanisławicach i Zajezierzu.

SABINA SEMENIUK
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje;
I. Płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe z PROW: wnioski tylko przez 

internet do 17 czerwca
Do 27 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok złożyło blisko 400 tys. rolników. 

W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln. Obecnie takie wnioski można skła-
dać tylko przez internet. Termin na ich złożenie został wydłużony do 17 czerwca. 

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW 
jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że do rolników nie są przesyłane papie-
rowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego. 

Rolnicy, którzy nie mają komputera lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z procedurą, mogą liczyć na pomoc pracowników 
ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 
38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00 – 19:00 oraz w soboty 10:00 – 16:00). W placówkach Agencji udostępnione zostały również sta-
nowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na 
ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zalecamy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, umówili się 
telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo benefi cjentów i pracowników ARiMR. 

Termin na złożenie wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe fi nansowane z PROW (dzia-
łania: rolnictwo ekologiczne, rolno-środowiskowo-klimatyczne, dobrostan zwierząt, o przyznanie premii w ramach działania za-
lesieniowego; ONW; premie pielęgnacyjna i zalesieniowa) został, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Pudy, 
wydłużony do 17 czerwca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna 
kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej 
lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Dokończenie na str. 10
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II. Dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 do prywatnych lasów 
Od 17 maja do 27 czerwca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski  

o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie 
finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.  
Jakie grunty kwalifikują się do pomocy? 

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11 – 60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha – stanowiące własność lub współwłasność 
wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczo-
ny Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentary-
zacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto las powinien być położony poza obszarami:
• Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochron-
nych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne  
z celami ochrony tych obszarów,

• rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie 
inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Kto może skorzystać z dotacji? 
Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie, powinien on mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do 
ubiegania się o tę pomoc. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwięk-
szających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego. 
Jakie przedsięwzięcia objęte są wsparciem? 

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Pomoc można otrzymać na 
przebudowę składu gatunkowego drzewostanu: przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek 
gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowe-
go w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem 
pniaków po wyciętych drzewach. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni 
wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa 
w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. 

Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki 
drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie 
wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów. W ramach naboru przewi-
dziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego, rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane 
w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu 
drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. 

Co więcej, właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy – 
w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek 
osłonkami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu. 
Jaka jest wysokość dofinansowania? 

Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na 
przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypad-
ku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie 
przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego 
wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przy-
padku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. 

Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na 
gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy 
dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszcze-
nie późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu 
powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie 
lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpiecze-
nie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m. 
Gdzie złożyć wniosek? 

Wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska 
będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można będzie to zrobić osobiście lub za pośrednictwem innej osoby np. 
korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP.
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

Dokończenie ze str. 9
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Grafomotoryka – inaczej nazywana motoryką małą to prawidło-
wa sprawność manualna rąk przejawiająca się właściwym tempem 
wykonywanych czynności i właściwą precyzją ruchów dłoni i pal-
ców. To umiejętność rysowania i pisania, a jej rozwój u dziecka trwa 
kilka lat. Umiejętność ta wymaga zdolności naśladowania ruchów, 
wykonywania ruchów sekwencyjnych i precyzyjnych, prawidłowo 
ukształtowanej koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzroko-
wej i sprawności manualnej.

Początkowo rysunki wykonywane przez dziecko są nierozpozna-
walne. Cały proces trwa przez kilka lat i rozpoczyna się około 2 roku 
życia. W tym czasie dziecko zaczyna swoją zabawę z rysowaniem. 
Dzieci najczęściej rysują nieregularne linie, kropki lub koliste fi gu-
ry. Dopiero później pojawiają się regularne linie pionowe i poziome. 
Czterolatek często ma problem z zaplanowaniem rysunku, a jego 
rysunki są uproszczone, lecz zazwyczaj kolorowe. Sześciolatek ry-
suje obrazek zgodnie z proponowanym tematem, widać na rysunku, 
dużo szczegółów i charakterystycznych elementów. Podobnie nauka 
pisania i rysowania zaczyna się od nieporadnych prób rysowania po 
śladzie szlaczków lub znaków literopodobnych.

Podczas ćwiczeń grafomotorycznych, a następnie podczas 
nauki pisania powinniśmy zwrócić uwagę na:
• siłę nacisku na kartkę narzędzia pisarskiego – przy słabym na-

pięciu mięśniowym litery stają się mało czytelne lub prawie 
niewidoczne. Przy wzmożonym napięciu napięcie występu-
je tak silny nacisk ołówka lub długopisu na kartkę papieru, 
że dziecko robi dziury w kartce;

• prawidłowy sposób trzymania narzędzia pisarskiego, bez wzglę-
du na to czy dziecko jest praworęczne, czy lewo- wykorzystać 
możemy do tego ołówki, kredki o kształcie trójkątnym, lub 
specjalne nakładki na przybory służące do pisania;

• pozycję dziecka podczas pisania – czy nie za mocno pochyla się 
nad książką, czy kręgosłup jest wyprostowany, a stopy stabilnie 
stoją na podłożu lub podnóżku,

• zachowanie kierunku pisma od lewej strony kartki do prawej – aby 
ułatwić dziecku prawidłowy sposób pisania można narysować 
dla podpowiedzi strzałkę, w którą stronę pismo powinno iść.

Zaburzenia grafomotoryki
Zaburzenia w tej dziedzinie mogą objawiać się na kilka sposobów. 

Dziecko może mieć problem ze sprawnością ruchową rąk w postaci 
trudności z zapinaniem guzików czy w obsłudze nożyczek. Wszelkie 
zajęcia związane z pisaniem i rysowaniem będą bardzo czasochłon-
ne w jego przypadku. Zaburzenia grafomotoryki mogą objawiać się 
również nieestetycznym prowadzeniem zeszytów i skromnym wy-
konywaniem rysunków. Dzieci z tego rodzaju zaburzeniami są mało 
pomysłowe, mają problem z rysowaniem z pamięci, podczas którego 
mocno przyciskają kredki, co wynika z napięcia mięśniowego. Z dru-
giej strony może pojawić się również zbyt słabe napięcie, w wyniku 
którego obrazki będą niewyraźne i bardzo delikatne.
Jak usprawnić grafomotorykę dziecka?

Rodzice, którzy zauważą jakiekolwiek z wyżej wymienionych 
symptomów powinni jak najszybciej zacząć pracę z dzieckiem, aby 
poprawić zdolności grafomotoryczne. Może odbywać się to na wiele 
sposobów. Co należy robić, aby usprawniać rękę piszącą u dziecka?
• Wykonywać ćwiczenia usprawniające pracę ręki – w tym przypad-

ku sprawdzą się różnego rodzaju obrazki do obrysowywania bez 
odrywania ręki, wycinanki, rysowanie po śladzie i samodzielne, 
a także malowanie za pomocą farbek, lepienie fi gurek z masy 
solnej czy składanie origami. Tego rodzaju ćwiczenia usprawnia-

ją również koordynację wzrokowo-ruchową.
• Wykonywać ćwiczenia ruchowe – oprócz typowo dziecięcych 

aktywności takich jak jazda na rowerze, bieganie czy wspina-
nie się, maluch z zaburzeniami grafomotorycznymi powinien 
wykonywać dodatkowe ćwiczenia, które usprawnią płynność 
ruchów. Warto więc zachęcać go do samodzielnego wiązania 
butów i zapinania guzików, nawet jeśli ma z tym widoczny 
problem. W przypadku dużego napięcia mięśniowego po-
winno się dodatkowo wykonywać ćwiczenia rozmachowe 
w postaci robienia kół za pomocą ramion czy wymachów. Aby 
poprawić pracę przedramienia, można przygotować kilka sło-
ików, które dziecko będzie musiało zakręcać i odkręcać. War-
to ćwiczyć również same nadgarstki i palce.

• Wykonywać ćwiczenia poprawiające percepcję wzrokową – 
w tym przypadku można skorzystać z gotowych opracowań, 
które polegają na porównywaniu ze sobą dwóch obrazków 
i rozpoznawaniu różnic, dorysowywaniu elementów, łączeniu 
w pary czy rysowaniu według schematu.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usprawniania zdol-

ności grafomotorycznych u dzieci, to zapraszamy do kontaktu 
z naszą placówką pod numerem telefonu 486148936.

ALEKSANDRA STRĄG
pedagog, tyfl opedagog

26 kwietnia podczas XXX Sesji Rady Powiatu Kozienic-
kiego VI kadencji, w punkcie Sprawy Różne i Informacje 
przedstawiony został wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu 
Kozienickiego, podpisany przez 13 z 19 Radnych Rady Po-
wiatu. Podczas tej samej Sesji Starosta wydał oświadczenie, 
a 6 maja przekazał do Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienic-
kiego wyjaśnienia do zarzutów zawartych we wniosku.
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Zgodnie z §34 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpe-
lacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu BiuletynuNakład: 1500 egz.

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 5 maj 2021
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Przygotowanie zdjęć: Eliza Rakoczy, Edyta Marczak
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografi a: Archiwum Wydziału Promocji 

i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach


