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Edmund Kordas, Tygo-
dnik OKO: Powiedz nam, 
jak przeżyć święta wiel-
kanocne, szczególnie te-
raz, w tej naszej sytuacji, 
tak żeby nie przytyć, żeby  
zdarzył się cud?

Kinga Zawodnik: Kurczę, to 
jest trudne pytanie! Jeśli ktoś 
by znał odpowiedź, jak wy-
trwać przez święta i nie przy-
tyć, to od razu w trybie pil-
nym proszę do mnie pisać! Ja 
to chętnie przetestuję. Mój 
patent natomiast jest bardzo 
prosty: w okresie okołoświą-
tecznym mam taki ogromny 
lęk wysokości, że nawet nie 
wchodzę na wagę! Nie wiem 
ile było przed, w trakcie i po,  
więc polecam! (śmiech).

E.K.: Ależ to jest dobra 
wymówka! “Mam lęk wyso-
kości, więc nie wchodzę na 
wagę”. Powiem szczerze, że 
ten Twój śmiech, ekspresyj-
ność przekazu… one są ta-
kie, że jak usłyszałem u nas 
w sklepie, bo my mieszkamy 
przecież po sąsiedzku, że je-
steś gwiazdą i obejrzałem 
we wrześniu zeszłego roku 
program “Dieta czy cud?” - 
no, to było coś. Zanim jed-
nak trafiłaś do tego progra-
mu, i możesz się teraz jako 
specjalistka wypowiadać na 
temat różnych diet, bo już 
ich parę przeszłaś…

K.Z.: Kilkanaście nawet, 
już druga seria progra-
mu jest teraz emitowana  

na antenie TVN Style.

E.K.: Wróćmy zatem 
do samych początków. 
Odkąd Cię pamiętam,  
szczupła nie byłaś...

K.Z.:  Nie byłam i nie będę 
się z tym kryć, nie wstydzę 
się tego. Od dziecka zawsze 
byłam puszysta (śmiech), 
jakoś po prostu tak było. 
Wiadomo, że popełniłam też 
bardzo dużo błędów żywie-
niowych, nie odmawiałam 
sobie niczego. Zresztą wia-
domo - jak się na wsi ograni-
czać… Jest jeszcze inna kwe-
stia - z powodu tej swojej 
wagi i wyglądu nie miałam 
lekko w dzieciństwie. Byłam 
wielokrotnie wyśmiewana, 

obrażana. Natomiast dzię-
ki rodzicom nauczyłam się 
akceptować siebie, miałam  
w nich ogromne wsparcie. No 
i chyba dzięki temu też jestem 
w tym miejscu, w którym  
teraz jestem.

E.K.: Później wyfrunęłaś 
już z Kozienic…

K.Z.: Tak, zdałam maturę, 
wyjechałam do Warszawy, 
od razu tam podjęłam na-
ukę. Zaczęłam też powoli  
pracować. 

E.K.: Ale to podstawowe  
pytanie, które na pewno się 
ciśnie na usta każdemu, to w 
jaki sposób znalazłaś się w 
programie „Dieta czy cud?” 
jako prowadząca?

K.Z.: No właśnie, tak na-
prawdę to ja sama nie 
wiem, jak się tam znalazłam 
(śmiech). Nie ukrywam, że 
ostatnie trzy lata były dla 
mnie bardzo ciężkie i na-
wet przez myśl mi nie prze-
szło, że będę występować 
w telewizji! Dodatkowo, że 
mogłabym być dla kogoś 
motywacją, jakimś wzorem 
- a co dopiero, że poprowa-
dzę swój własny program 
w TVN Style! To było nie do 
pomyślenia. Jak wiadomo, 
dużo rzeczy w naszym życiu 
dzieje się przez przypadek i 
tak też było w mojej sytua-
cji. Zostałam wypatrzona w 
moim miejscu pracy, czyli w 
aptece, przez profesjonalne 
oko mojej wspaniałej reży-
ser, Katarzyny Dudzińskiej. 
Zaprosiła mnie na rozmowę. 
Później spotkałam się też z 
producentem Krzysztofem 
Toruńskim, następnie zosta-
łam zaproszona na rozmowę 

do stacji TVN… I tak zaczęła 
się moja przygoda.

E.K.: No i wszystkich ujęłaś 
tą swoją bezpośredniością!

K.Z.: Dostaję na swoich 
profilach społecznościo-
wych bardzo dużo mega po-
zytywnych wiadomości od 
widzów! Piszą, że kochają 
mnie za naturalność, entu-
zjazm, za ten śmiech, sam 
uśmiech i w ogóle tę moją 
energię. Jest mi bardzo miło  
z tego powodu!

E.K.: Jesteś celebrytką?

K.Z.: Nie myślę takimi ka-
tegoriami. Jestem zwykłą 
prostą dziewczyną, Kin-
gą Zawodnik, która walczy 
o siebie, spełnia marze-
nia, powoli dąży do celu.  
Tego się trzymam.

Kinga Zawodnik – prowadzi program „Dieta czy cud?” w telewizji TVN 
Style. W wywiadzie udzielonym naszej redakcji opowiada między 

innymi o tym, jak zarażająca optymizmem młoda kobieta z podkozienickich  
Śmietanek osiągnęła to, o czym nawet nie marzyła.

Dokończenie na str. 3

WSZYSTKIM NASZYM
CZYTELNIKOM  I ICH RODZINOM

REDAKCJA TYGODNIKA OKO ŻYCZY NA ŚWIĘTA
ODWAGI, SPOKOJU, POGODY DUCHA,

DOBRYCH MYŚLI I RADOŚCI MIMO WSZYSTKO!

Mam lęk wysokości... więc nie wchodzę na wagę!
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Dyrektor
Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

                                          
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 516/2018 Burmistrza 
Gminy Kozienice z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki budżetowej 
„Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice”

informuje

że w dniach od 09.04.2020 r. do 30.04.2020 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5 w 
Kozienicach, w siedzibie jednostki Zarządzanie Mieniem 
Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36 w 
Kozienicach oraz na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach, Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy 
Kozienice, został podany do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w 
najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. lokal użytkowy nr 22 o powierzchni 18,00 m2, położony w 
budynku przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach, zlokalizowanym na 
działce o Nr ewidencyjnym 2205/6, KW RA1K/00030729/3,
2. lokal użytkowy nr 25 o powierzchni 35,70 m2, położony w 
budynku przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach, zlokalizowanym na 
działce o Nr ewidencyjnym 2205/6, KW RA1K/00030729/3,
3. lokal użytkowy nr 28 o powierzchni 25,60 m2, położony 
w budynku użytkowym przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach, 
zlokalizowanym na działce o Nr ewidencyjnym 2205/6, KW 
RA1K/00030729/3.

    Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać 
pod nr tel. 048 614 43 88, 
kom. 784 921 723 lub osobiście w siedzibie jednostki ZMKGK 
przy ul. Radomskiej 36, 26-900 Kozienice.

             Dyrektor
mgr Robert Gregorczyk

Szanowni Państwo,
Święta Wielkiej Nocy to najważniejsze święta dla chrześcijan. To czas głębokiej reflek-

sji i zadumy nad sensem życia i śmierci. Ze względu na stan epidemiczny, w związku z 
występowaniem wirusa SARS-Cov-2, tegoroczne przeżywanie tego wyjątkowego okresu 
będzie się znacząco różnić od tego, co do tej pory znaliśmy.

Polska, Europa i świat walczą z epidemią, która rozwija się na niespotykaną skalę. Wszy-
scy jesteśmy zaskoczeni rozmiarem i tempem szerzenia się zakażeń. Nie możemy pozo-
stawać obojętni i musimy włączyć się do aktywnej walki z wirusem.

Rząd bardzo szybko i elastycznie reaguje na zmieniającą się sytuację w na-
szym kraju, dzięki czemu radzimy sobie lepiej w porównaniu do innych krajów eu-
ropejskich. Podejmowanych jest szereg działań mających na celu zapobieżenie  
rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wszelkie obostrzenia wprowadzone w ramach szerokiej akcji #zostańwdomu wy-
nikają z faktu, że najskuteczniejszym środkiem zahamowania epidemii jest maksy-
malne ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W tym miejscu pragnę podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy stosują się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego  
Inspektora Sanitarnego.

Stale zwiększa się liczba przeprowadzanych testów, dystrybucja środków ochrony indy-
widualnej oraz płynów dezynfekcyjnych.

Warto podkreślić, że zgodna współpraca rządu z prezydentem Andrzejem Dudą gwa-
rantuje szybkość i sprawność w podejmowaniu decyzji wymagających rozwiązań usta-
wowych. Jestem przekonany, że wprowadzona „tarcza antykryzysowa”, czyli pakiet roz-
wiązań wspierających przedsiębiorców, pracowników oraz rolników, w dużej mierze 
zmniejszy skutki kryzysu grożącemu polskiej gospodarce.

Pragnę podziękować tym, którzy są na pierwszym froncie walki: lekarzom, pielęgniar-
kom, i pozostałym pracownikom placówek medycznych, pracownikom służb sanitarnych, 
farmaceutom oraz wszystkim, którzy z zaangażowaniem i empatią włączyli się w akcję 
walki z epidemią. Nie zapominam o pracownikach i ochotnikach służb: policji, wojska, 
straży pożarnej, a także wielu wolontariuszach, którzy na wiele sposobów pomagają.

Budujące jest obserwowanie wpierających się nawzajem Polek i Polaków, którzy do-
strzegają potrzeby ludzi żyjących obok, pomagają starszym, chorym, samotnym. To 
wspaniałe gesty solidarności społecznej.

Zapewniam, jako lekarz i polityk, o gotowości do dalszej pracy na rzecz pacjentów  
i mieszkańców naszego regionu.

Niech Zmartwychwstały Chrystus da nam siłę na ten trudny czas i nadzieję na przy-
szłość. Zdrowych i bezpiecznych Świąt.

Stanisław Karczewski
wicemarszałek Senatu RP
senator ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej

W 26. URODZINY 
KRONIKI KOZIENICKIEJ

Szanownym Koleżankom i Kolegom
którym przeszło ćwierć wieku 

doświadczenia nie ujmuje nic z mło-
dości i z którymi jakże często spoty-
kamy się na reporterskich szlakach

ŻYCZYMY
 by jak najdłużej i z jak największą 

satysfakcją robili to, 
w czym są najlepsi!!!



3 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 7(420) 9 kwietnia 2020

TYGODNIK

MaM lęk wysokości... więc nie wchodzę na wagę!
Dla naszych czytelników – i nie tylko - mamy niespodziankę: powyższy wywiad stanowi skrót pełnej 

wersji, która dostępna będzie już w piątek wieczorem w formie video na naszym reaktywowanym kanale 
YouTube – by nas znaleźć wystarczy po prostu wpisać w wyszukiwarkę TeleOko TV. DO ZOBACZENIA!

Dokończenie ze str. 1

E.K.: Nie było Twoim marze-
niem prowadzenie programu 
telewizyjnego, bycie gwiazdą te-
lewizyjną, ale było jedno marze-
nie, które podobno spełniłeś już 
parę lat temu, takie osobiste, z 
wysoka…

K.Z.:  Taaak, to była taka naj-
bardziej szalona rzecz jaką zro-
biłam w życiu. W 2015 roku, jak 
dobrze pamiętam w lipcu, sko-
czyłam ze spadochronem!

E.K.: Sama?

K.Z.: Z instruktorem, jak naj-
bardziej. Mam filmik, zdjęcia...

E.K.: Spadochron, jak rozu-
miem, się otworzył?

K.Z.: (śmiech) Tak! Ale praw-
da jest taka, że jak już te wielkie 
drzwi w samolocie się uchyliły, 
to już nie zastanawiałam się, czy 
ten spadochron mi się otworzy, 
czy nie. Po prostu żyłam chwilą, 
czułam się tam taka wolna. Wi-
rować w powietrzu, później pa-
trzeć na wszystko z góry... no to 
jest niesamowite przeżycie. Zde-
cydowanie polecam każdemu.

E.K.: To był tylko jeden skok?

K.Z.:  Na razie tylko jeden. 
Natomiast nie ukrywam, że jeśli 
zrzucę kilka...naście...dziesiąt ki-
logramów, to chciałabym jednak 
kontynuować skoki spadochro-
nowe.

E.K.:  Wróćmy do diet. Po-
wiedz, czy któraś z tych, które 
do tej pory przetestowałaś, jest 
naprawdę dobra dla Ciebie czy 
w ogóle dla osób z nadwagą?

K.Z.: Prawda jest taka, że każ-
da z diet, które stosowałam, 
zadziałała. Natomiast niestety 
efekt jojo jak bumerang ponow-
nie gościł w moim ciele. To błęd-
ne koło tak się toczyło, toczyło i 
ciągle zamykało. Czy znalazłam 
idealną dietę? To jest trudne 
pytanie. Nadal jeszcze szukam 
właśnie tej jedynej, idealnej dla 
mnie, która sprawi że nie będzie 
chciało mi się jeść i będę traci-

ła kilogramy. Jestem na dobrej 
drodze. Powoli, powoli, małymi 
kroczkami - i na pewno ten cel 
zostanie osiągnięty. Zaznaczam 
to zawsze i wszędzie oraz mówię 
o tym głośno - nie da się w krót-
kim czasie osiągnąć spektakular-
nych efektów. Dlatego też z tego 
miejsca pragnę zaapelować do 
wszystkich o cierpliwość i wyro-
zumiałość. Nie tylko dla mnie, ale 
dla wszystkich osób, które bory-
kają się z nadwagą. Nic się nie 
dzieje ot tak. Wymaga to czasu, 
bo wagę musimy tracić stopnio-
wo. Musi to też być bezpieczne 
dla naszego zdrowia.

E.K.: Czyli regularne jedzenie, 
odpowiednie posiłki ale rów-
nież sport, ruch… Widziałem Cię 

na jodze, na sali baletowej, ale 
myślę, że najlepiej to Ci boks 
wychodzi..

K.Z.: Oj tak, bo tu miałam su-
per trenerów, którzy mi w ogóle 
nie odpuścili. Myślałam, że pój-
dę tam, trochę poudaję, ale nie 
- to był najprawdziwszy trening. 
Mocno się wypociłam, kalorie 
spalone... Strasznie bałam się 
boksować trenera w brzuch, ale 
jakoś przeżył (śmiech). Pierwszy 
raz w życiu byłam na takich za-
jęciach i bardzo mi się podobały. 

E.K.: Czy jakaś dziedzina 
sportu tak Ci przypadła do 
gustu, że zamierzasz ją dalej  
kontynuować?

K.Z.: Tak, jak najbardziej! Na 

pewno bardzo podoba mi się 
basen, aqua aerobik. Teraz wia-
domo, mamy utrudniony dostęp 
do takich miejsc. Nie ukrywam 
że umiem pływać, unoszę się na 
wodzie (śmiech). Bardzo przy-
padło mi do gustu morsowanie z 
dziewczynami, to jest po prostu 
rewelacja. 

E.K.: Wracając do Twojej ka-
riery - w tej chwili w TVN Style 
oglądamy już drugą serię pro-
gramu “Dieta czy cud?”. Ile tych 
odcinków będzie, bo rozumiem 
że w obecnej sytuacji już nie 
kręcicie nowych?

K.Z.: Wszelkie zmiany ramów-
kowe podyktowane są pandemią 
koronawirusa. Na chwilę obecną 
mamy zaplanowanych 12 odcin-
ków. Mam nadzieję, że niedługo 
sytuacja w Polsce się poprawi. 
Jestem dobrej myśli.

E.K.: A tak trochę od kuchni, 
jak to wygląda z Twojej perspek-
tywy?

K.Z.: Tutaj mogę wyodrębnić 
dwa tematy, ponieważ tak jak 
wiadomo - każdy program tele-
wizyjny rządzi się swoimi prawa-
mi. Tak samo “Dieta czy cud?” 
jest realizowana według scena-
riusza - mamy czołówkę, napisy, 
opinie ekspertów, zdjęcia końco-
we itd.

Natomiast jeśli chodzi o mnie,  
to się bardzo cieszę, bo mam 
ogromną swobodę w programie. 
Idę na żywioł od samego począt-
ku do końca (śmiech). Jestem 
sobą i nikogo nie udaję. Wszyst-
kie teksty są mojego autorstwa. 
Widzowie kochają program za 
właśnie tą naturalność. Wiem 
też, że jeszcze nie wszystko po-
kazałam. Stać mnie jeszcze na 
dużo dużo więcej! Jeszcze nie-
raz wszystkich zaskoczę. Będzie 
ogień!

E.K.: Czyli mamy rozumieć, że 
to będzie jakiś inny program, czy 
coś wydarzy się w ramach tego 
programu?

K.Z.:  Nie mogę zdradzać 

wszystkiego, ale polecam śle-
dzić mnie na profilach społecz-
nościowych - na Instagramie, 
na Facebooku. Na bieżąco będę 
umieszczać wszystkie informa-
cje. Jedno jest pewne - będzie 
się działo!

E.K.: Przypomnijmy: Twój pro-
gram oglądamy w niedzielę…

K.Z.:  ...o godzinie 11:00. 
Obecnie na antenie emitowane 
są premierowe odcinki, teraz z 
wyjątkiem tygodniowej przerwy 
ze względu na Święta Wielkanoc-
ne. W tym wyjątkowym czasie w 
TVN Style będzie można obejrzeć 
kilka ciekawych premierowych 
propozycji. My natomiast nie 
zwalniamy tempa i wracamy na 
ekrany 19 kwietnia. Zapraszam 
do oglądania nas w każdą nie-
dzielę!

E.K.: Teraz tak już na poważnie 
- co dla Kingi Zawodnik jest naj-
ważniejsze w życiu?

K.Z.: Ojej… moje całe życie jest 
poważne (śmiech). Co dla Kingi 
Zawodnik jest ważne? Na pewno 
rodzina - stawiam ją zawsze na 
pierwszym miejscu. Jeżeli zdro-
wie nam wszystkim dopisuje i 
dogadujemy się, to jest dla mnie 
najistotniejsze. A drugą taką 
sprawą jest podejście do życia! 
Chcę dalej zarażać pozytywną 
energią i wywoływać uśmiech 
na ludzkich twarzach. To jest na-
prawdę miód na moje serce.

E.K.: Ja jestem w stanie to po-
twierdzić. Powoli zbliżamy się 
do końca naszej rozmowy - co 
chciałabyś powiedzieć naszym 
widzom, czytelnikom, słucha-
czom...?

K.Z.: Drodzy Państwo, pragnę 
powiedzieć każdemu, że nieważ-
ne jest to ile razy upadamy. Istot-
ne jest to, ile razy się podnosimy. 
Możemy nie dać sobie rady mi-
lion razy, ale za tym milion pierw-
szym wszystko może się zmienić. 
Poprawiamy koronę i zasuwamy 
dalej do przodu! Walczymy o sie-
bie - mam nadzieję, że te słowa 
dotrą do każdego.

Natomiast z okazji zbliżającej 
się Wielkanocy życzę wszyst-
kiego dobrego. Wiadomo, że te 
święta będą się różniły od tych 
z lat ubiegłych ze względu na sy-
tuację w kraju. Natomiast mam 
nadzieję, że te wartości rodzinne 
zostaną zachowane i spędzimy 
ten czas w zaciszu domowym jak 
najlepiej. Wesołego Alleluja dla 
każdego!

E.K.: Czego i Tobie, i nam 
wszystkim życzymy. Do widze-
nia. 

K.Z.: Dziękuję serdecznie i do 
zobaczenia!

Zachęcamy do śledzenia Kingi 
Zawodnik na jej profilach spo-
łecznościowych:

w w w . f a c e b o o k . c o m /
K i n g a - Z a w o d n i k - o f f i -
cial-100716601597560

www.instagram.com/kinga_
zawodnik_official/

 Fot. Bartosz Krupa/ TVN

 Fot.  Kinga Zawodnik, archiwum prywatne  Fot.  Kinga Zawodnik, archiwum prywatne
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Rusza wielka akcja szycia maseczek
W ramach licznych, oddolnych inicjatyw trwa produkcja maseczek ochronnych, które trafiają nie tylko do służb medycznych, 

ale także do mieszkańców. Ponieważ wielu Kozieniczan, wiele lokalnych organizacji, 
firm i instytucji chce się włączyć do działań w walce z koronawirusem - a nie wie gdzie? z kim? kiedy? i dla kogo?

Do inicjatywy może dołączyć każdy!

Urząd Miejski w Kozienicach przyjmuje rolę koordynatora  
uruchamiając akcję „Maseczka dla Mieszkańca”.

Dzień Pracownika Służby Zdrowia w czasie pandemii
Zwyczajem jest, że podczas Światowego Dnia Zdrowia, a w Polsce dodatkowo obchodzonego Dnia Pracownika Służby Zdrowia, rokrocznie, podejmowany 

jest temat choroby, schorzenia lub problemu zdrowotnego społeczeństw, który ma zwrócić uwagę całego świata. W tym roku wszystko przysłoniła pande-
mia koronawirusa, jednak głośno mówi się o trudach i warunkach pracy pracowników służby zdrowia.

Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski za pośredni-
ctwem lokalnych stron interne-
towych złożył życzenia wszystkim 
pracownikom służby zdrowia. Za-
decydował również, aby w geście 
wdzięczności dla osób stojących 
na froncie walk z pandemią napis 
Kozienice - stojący w centralnej 
części miasta - rozbłysnął niebie-
skim kolorem. 

- W wyjątkowo trudnym czasie 
przypadły tegoroczne obchody 
Dnia Pracownika Służby Zdrowia. 
Nie sposób wyrazić jak ciężka jest 
dzisiejsza praca, a właściwe służ-
ba, ludzi pracujących w placów-
kach medycznych. W symboliczny 
sposób składam podziękowania 
wszystkim pracownikom służby 
zdrowia, którzy walczą o zdro-
wie i życie chorych na COVID-19. 
Rozświetlamy napis kolorem 
niebieskim – kolorem Światowej 
Organizacji Zdrowia. Tym gestem 
Kozienice podobnie jak inne mia-
sta, włączają się do akcji wyraża-
nia wdzięczności i okazywania 
wsparcia pracownikom służby 

zdrowia, zmagającym się ze skut-
kami zakażeń koronawirusem  - 
przekazuje Burmistrz 

Wsparcie służby zdrowia to nie 
tylko życzenia. Burmistrz Gminy 
Kozienice jako jeden z pierwszych 
w regionie wsparł kozienicką służ-
bę zdrowia i zakupił dla szpitala, 
ze środków gminnych, sprzęt ratu-
jący zdrowie i życie, tj. respirator, 
kardiomonitor z pulsoksymetrią, 
komorę laminarną, przenośny 
aparat rentgena (o łącznej war-
tości prawie 170.000 złotych). W 
ostatnim tygodniu uruchomiono 
dodatkowe środki finansowe i 
przekazano niezbędne pracowni-
kom środki ochrony osobistej, tj. 
maseczki (1000 szt.) i kombinezo-
ny (100 szt.), termometry bezdo-
tykowe i ciśnieniomierze. Szpital-
ny oddział zakaźny wyposażono w 
chłodziarkę farmaceutyczną oraz 
1000 kompletów zastawy sto-
łowej (talerze płytkie, głębokie, 
kubki i sztućce). Niebawem prze-
kazane zostaną przyłbice ochron-
ne. Na tym nie koniec – planowa-
ne są dodatkowe formy pomocy.

Bezpośrednia realizacja powierzona została 
Stowarzyszeniu „Przystanek Inicjatywa”
Motto akcji to: „ Umiesz szyć i masz maszynę - dołącz. 

Nie umiesz - wesprzyj logistycznie”.

Inicjatywa startuje od czwartku, 9 kwietnia, od godz.12.00
Aby dołączyć do akcji należy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefo-

nu: 

882 126 601 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail:  maseczki@kozienice.pl

Wyłącznie pod wskazanym numerem telefonu oraz adresem e-mail przyjmowane będą 

zgłoszenia od:

• chętnych do szycia,

• chętnych do przekazywania materiałów, nici, gumek, itp.,

• chętnych do przyjęcia przekazanych materiałów w celu uszycia maseczki,

• chętnych do przekazywania gotowych maseczek,

• osób potrzebujących maseczek.*)

Maseczki będzie można nieodpłatnie odbierać - po uprzednim mailowym lub telefonicz-

nym ustaleniu – w lokalu na dworcu PKS w Kozienicach przy ulicy Warszawskiej 4 lok.7. 

*W pierwszej kolejności przekazywane będą osobom powyżej 65 roku życia.

Działając w myśl powiedzenia, że nie wyważa się otwartych drzwi, wszystkim szyjącym po-

lecamy korzystanie z doświadczenia innych - na stronie https://www.nieladafundacja.org/

szyjemy-maseczki  dostępne są instrukcje szycia i wzory opracowane we współpracy ze spe-

cjalistami medycznymi.

Uwaga: Przekazując maseczki prosimy, abyście Państwo pamiętali, że w noszeniu ma-

ski nie chodzi o to, by nie zarazić siebie, tylko by nie rozsiewać wirusów zarażając in-

nych, zwłaszcza podczas kilkudniowego bezobjawowego okresu na początku infekcji. 

Dlatego też każda maska jest lepsza niż jej brak.
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Podobnie jak ich koledzy i kole-
żanki na terenie całego kraju, ko-
zieniccy policjanci prowadzą za-
równo działania informacyjne, jak 
i dyscyplinujące. Na swojej stronie 
internetowej rozpowszechniają 
informacje o nowych rozporzą-
dzeniach, ostrzegają przed próbu-
jącymi wykorzystać panujący nie-
pokój oszustami oraz włączają się 
w akcje uświadamiające, takie jak 
#niekłamratownikom. Z komuni-
katami wzywającym do właściwe-
go zachowania wyjeżdżali też w 
teren, nadając je przez megafony.

Drugą sferą ich działań jest ta 
dotycząca egzekwowania prze-
strzegania nowych przepisów, 
a więc pouczania i karania je 
łamiących. O to, jak wygląda w 
tej materii sytuacja w naszym 
powiecie, zapytaliśmy oficera 
prasowego kozienickiej Komen-
dy Powiatowej Policji, asp. Ilo-
nę Tarczyńską, która udzieliła  

nam następującej informacji:

- Od 1 kwietnia na całym te-
renie powiatu kozienickiego 
funkcjonariusze ujawnili 23 na-
ruszenia prawa polegających na 
niestosowania się do rozporzą-
dzeń związanych ze stanem epi-
demii. Były to przede wszystkim 
przypadki gromadzenia się osób. 

W zależności od wagi przewinie-
nia, osoby te były albo pouczane, 
albo były na nie nakładane man-
daty karne lub kierowane wnio-
ski o ukaranie do sądu. Osoba, 
która w godzinach od 10 do 12, 
czyli w tzw. godzinach dla senio-
rów, próbowała kupić alkohol w 
sklepie, również została ukarana 
mandatem. Jedna osoba dodat-

kowo nie stosowała się do prze-
pisów odnośnie kwarantanny. W 
tym wypadku został skierowany 
wniosek do Sądu Rejonowego w 
Kozienicach oraz poinformowany 
został sanepid, w którego gestii 
pozostaje nałożenie ewentualnej 
kary administracyjnej.

Zapytana przez nas o to, na co 
powinniśmy zwracać szczególną 
uwagę, pani rzecznik podkreśliła:

- Apelujemy przede wszystkim 
do rodziców, by pamiętali, że od 
1 kwietnia nieletni do 18 roku ży-
cia mogą przebywać na zewnątrz 
tylko i wyłącznie pod opieką oso-
by dorosłej, opiekuna prawnego. 
Uczulamy również, by bezwzględ-
nie unikać gromadzenia się i przy-
pominamy, że od 1 kwietnia mo-
żemy wychodzić tylko i wyłącznie 
we wskazanych w rozporządze-
niu przypadkach, związanych 
z zaspokajaniem niezbędnych 
potrzeb bytowych w żadnym 
wypadku nie w celach rozrywko-
wych. Mamy multum pytań o to, 
czy można wychodzić w celach 
sportowych, rekreacyjnych - nie 

można. Rozporządzenie wyraź-
nie mówi jedynie o niezbędnych  
potrzebach bytowych.

W tej ostatniej kwestii pewne 
zmieszanie może budzić treść 
rządowego komunikatu (“Kolejne 
kroki w walce z koronawirusem” 
- www.gov.pl/web/koronawirus/
kolejne-kroki), do którego odnoś-
niki rozsyłane były do wszystkich 
za pomocą SMS-ów w ramach 
Alertu RCB, gdzie przeczytać mo-
żemy “Aktywność na zewnątrz 
powinna być ograniczona do 
minimum. Traktujmy możliwość 
wyjścia na zewnątrz jako niezbęd-
ny środek higieny. Wychodźmy 
się przewietrzyć wtedy, gdy na-
prawdę tego potrzebujemy” co 
może budzić pewną dezorienta-
cję, pamiętajmy jednak, że źród-
łem prawa są ustawy i rozpo-
rządzenia, a nie popularyzujące 
je komunikaty, nawet ze strony 
rządowej, oceny danego zacho-
wania dokonuje zaś każdorazowo 
powołany do tego organ, czyli  
najczęściej właśnie Policja.

AlKo

Coraz więcej podmiotów z terenu powiatu 
kozienickiego włącza się w akcje związane  
z charytatywnym szyciem maseczek. Oto niektóre  

z nich - z góry przepraszamy wszystkich, których z powodu 
niewiedzy tym razem pominęliśmy, zapraszamy do kontaktu!

Akcje charytatywnego 
szycia maseczek

Kozienicka policja w walce z epidemią

Enea Wytwarzanie, Stowarzy-
szenie „Z Potrzeby Serca” oraz 
Stowarzyszenie „Grabowianie”  
z Grabowa nad Pilicą połączyły 
siły i rozpoczęły akcję charyta-
tywnego szycia maseczek na po-
trzeby różnych instytucji, których 
pracownicy są najbardziej nara-
żeni na zarażenie koronawiru-
sem, akcję prowadzoną głównie  
z myślą o przedstawicielach służb 
medycznych. Inicjatywę moż-
na wesprzeć kupując materiał 
niezbędny do uszycia maseczki,  
a także poświęcając swo-
ją pracę i czas i włączając się  
do samej akcji szycia.

Uszyte dzięki akcji maseczki 
przekazywane będą przedsta-
wicielom służb medycznych, 
straży pożarnej, policji oraz 
wszystkim innym służbom, któ-
rym mogą być potrzebne. Tra-
fią także do pracowników Enei 
Wytwarzanie, by wzmocnić ich 
bezpieczeństwo w pracy.

Osoby, które chcą dołączyć 
lub wesprzeć akcję, proszone są 
o kontakt telefoniczny pod nu-
merami 517 733 009, 506 248 
522 oraz 667 884 077.

Akcję można finansowo wes-
przeć także bezpośrednio, nr 
konta bankowego to: 59 8002 
0004 0050 5000 2027 0001

Stowarzyszenie Z POTRZEBY 
SERCA

Charytatywnie szyjemy dla 
służb medycznych, munduro-
wych oraz wszystkich bohate-
rów, którzy narażają swoje życie 
i zdrowie w walce z koronawiru-
sem, na terenie gminy Grabów 

nad Pilicą i powiatu kozienickie-
go. COVID-19 „szaleje”! Potrze-
by są ogromne, o czym wszyscy 
wiemy. Dlatego musimy działać 
szybko. Na dzień dzisiejszy na-
sze Stowarzyszenie „Grabowia-
nie” oraz Stowarzyszenie „Z 
Potrzeby Serca” z Grabowa nad 
Pilicą, łącząc siły, uszyło około 
1000 szt. bawełnianych mase-
czek ochronnych, które czekają 
na odbiór. Będą przekazane, w 
pierwszej kolejności dla Szpita-
la Powiatowego w Kozienicach. 
Następnie dla Państwowej 
Straży Pożarnej, Policji, oraz 
wszystkich służb, które zgłoszą 
do nas zapotrzebowanie na 
maseczki. Czas działa na naszą 
niekorzyść, ceny materiałów z 
dnia na dzień rosną! Mamy lu-
dzi chętnych do szycia, ale nie 
mamy materiałów i „pusto” w 
kasie.Wydaliśmy już własne pie-
niądze, a potrzebujących ochro-
ny jest coraz więcej.- czytamy 
na stronie Stowarzyszenia.

W akcję włączyły się również 
Babeczki z pieprzem i solą z No-
wej Wsi, które piszą:

W odpowiedzi na akcję "Ma-
ska dla medyka" nasze KGW 
włączyło się do szycia mase-

czek pod skrzydłami Szlachet-
na Paczka Rejon Kozienice. Z 
maszyn naszych członkiń ze-
szła już kolejna partia mase-
czek, które zostaną przekazane 
służbom medycznym, mundu-
rowym i potrzebującym ich in-
stytucjom z terenu gminy. Ma-
jąc na uwadze bezpieczeństwo 
naszych druhów z OSP Nowa 
Wieś zaopatrzyłyśmy ich we 
własnoręcznie uszyte maseczki. 

W związku z tym, że zapotrze-
bowanie na nie jest ogromne, 
nasze maszyny do szycia nie 
stygną. W dobie pandemii nie 
pozostajemy bierne i działamy. 
Zachęcamy wszystkich do wzię-
cia udziału w akcji.

Załączone fotografie pocho-
dzą z profili FB Stowarzyszenai 
“Grabowianie” oraz Babeczki  
z solą i pieprzem).

Podobnie jak inne służby, Policja została włączona w działania zmierzające do opanowania 
epidemii wirusa SARS-CoV-2. Jej funkcjonariuszom przypadła nieco niewdzięczna rola 

egzekwowania przestrzegania coraz liczniejszych i surowszych obostrzeń, jakimi wszyscy 
musimy się podporządkować.

Otrzymaliśmy również ostatnio ciekawą informację o propozy-
cji, tym razem biznesowej, zawierającej jednak i element charyta-
tywny. Pan Dariusz Szczepanowski, pochodzący z naszego powia-
tu i naszej redakcji znany od kilkunastu lat, proponuje:

Organizujemy grupę (konsorcjum) do zakupu maseczek i ręka-
wiczek jednorazowych w Chinach. Chodzi o zakup kontenerowy 
20 cali. Szwalnia z którą współpracujemy od prawie 10 lat ma już 
doświadczenie w ich szyciu. [...] Mogą też zorganizować zakup rę-
kawiczek. Mają rozeznanie w rynku a my mamy do nich pełne za-
ufanie. Transport DHL. Kiedyś było 30% zaliczki a reszta gdy towar 
był przygotowany do wysyłki. Teraz - nie wie?

Poważnie zainteresowanych proszę o kontakt: darek2712@
gmail.com

JEDEN WARUNEK WSPÓŁPRACY: Jakąś część zakupu (do uzgod-
nienia), przekazujemy bezpłatnie Służbie Zdrowia.
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Kolejne inwestycje drogowe
GARBATKA-LETNISKO

OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. + treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

MOTORYZACJA
• Sprzedam Renault Scenic Grand rok 
produkcji 2007. Przebieg 178 tys km. Sil-
nik 1,9D Bogate wyposażenie. Cena 9 tys. 
Tel. 698 225 635
• Sprzedam Peugeot 307 kombi HDI, 2l, 
2005r., hak, el.szyby 4x, klima automat., 
ABS,centralny zamek, zamykane lusterka, 
garażowany, stan b.dobry. Cena do uzg. 
Tel. 889 122 486
• Sprzedam Tura, do Ursusa c 366 na dwa 
siłowniki cena 1000 zł Tel 504 976 533
• Sprzedam ciągnik Vladimirec T25 w bar-
dzo dobrym stanie Tel. 530-901-113
• Sprzedam samochód Seat Leon 1.4 
Benzyna 2000r bardzo dobry stan Tel. 
530-901-113
• Ciągnik M F 145 TEL. 512 302 589

PRACA

• Firma zatrudni do pracy przy 
kosmetykach,okolice Piaseczna, pra-
ca stała, trasa Ryki, Dęblin, Kozienice 
Dzwonić od 10 do 15 
Tel 786 285 551

• Sprzedam piecyk gazowy prawie nie 
używany cena 350 zł. Tel: 48 609 021 017
• Sprzedam kasety magnetofonowe na-
grane i oryginalne z muzyka, książki, pły-
ty DVD, CD, winylowe, kasety VHS 2 tys. 
sztuk, magnetowidy, kolumny, głośniki, 
różne złącza, ładowarki, zasilacze, gramo-
fony, magnetofony, wzmacniacze duże 
ilości i inne Tel. 506 272 159
• Sprzedam piecyk gazowy do grzania 
wody  Termet typ. G-19 prawie nieuży-
wany cena 300 zł. Tel.: 48 609 021 017
• Sprzedam sieczkarnię ręczną, zabytko-
wą szafę, młocarnię, kosiarkę ręczną do 
trawy STIG, ogrzewacz elektryczny do 
wody,  Tel. 603-682-978
• Sprzedam pługi 3-ki Grudziąckie, sprę-
żynówkę, brony, rozrzutnik do nawozu, 
Tel. 530-901-113

• Sprzedam dom jednorodzinny 110m², 
działka 712m2 lub zamienię na mieszkanie 
w bloku 2 pokoje, parter lub I p.z dopłatą. 
Tel 503-616-002
• Sprzedam działkę 516m2 w Kozienicach, 
ul. Przytulna Tel. 608 790 207
Sprzedam 3 działki (tylko całość), w tym 

każdy mieszkaniec otrzyma 
maseczkę ochronną

skwer przy urzędzie zyska nowy wygląd

Już wkrótce wszyscy mieszkańcy Gminy Garbatki-
Letnisko otrzymają maseczkę ochronną na twarz. Decyzję 

o ich zakupie podjęła wójt Teresa Fryszkiewicz, która 
podkreśla - jeśli nie musisz, zostań w domu. Jeśli już musisz,  
załóż maseczkę ochronną.

Rozpoczyna się przebudo-
wa długo oczekiwanego 

odcinka drogi ulicy Kocha-
nowskiego w Garbatce-Let-
nisku na odcinku łączenia od 
drogi krajowej nr 79 do wy-
sokości budynku poczty.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich wyłonił wykonawcę 
robót, którym jest  firma  DRO-
GBUD Tomasz i Agata Brok Sp. 
J. z siedzibą w Radomiu i w dniu 
08.04.2020 r. rozpoczną się par-
ce budowlane związane z Prze-
budową drogi wojewódzkiej nr 
691 ulicy Jana Kochanowskiego. 
Zakres prac obejmuje wykona-
nie nowej nawierzchni drogi,  

chodników, zjazdów do posesji 
oraz kanalizacji deszczowej  na 
ok. 600 m odcinku.

Na czas inwestycji została 

wprowadzona tymczasowa orga-
nizacja ruchu, a ruch pojazdów 
odbywać się będzie wahadłowo.

Pomimo aktualnie panującej sytuacji w kraju inwestycje na terenie gminy nie 
zwalniają tempa. Właśnie rozpoczynamy modernizować skwer im. Jana Pawła II  

w Garbatce-Letnisku. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Aktywni 50 plus” skwer koło  
Urzędu Gminy nabierze nowego kształtu i wyglądu.

17 marca stowarzyszenie 
podpisało umowę z wykonaw-
cą robót, Zakładem Projektowo 
Usługowym „ZNAK” Wawrzak 
ze Zwolenia. Całość inwestycji 
zostanie pokryta ze środków 
zewnętrznych, jakie stowarzy-
szenie otrzymało w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-
2020 za pośrednictwem Lokal-

nej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka”.

Planowane prace obejmą 
wykonanie nowej nawierzchni 
w centralnej części placu oraz 
zmianę jego kształtu na okrą-

gły. Uporządkowana zostanie 
zieleń, powstaną nowe raba-
ty i nasadzenia, a w centralnej 
części skweru stanie 5 ławek 
z oparciem po łuku. Na koń-
cowy efekt będziemy musieli  
poczekać do czerwca.

W ciągu najbliższych kilku,  
kilkunastu dni do Gminy Garbat-
ka-Letnisko trafi ponad 5 tysięcy 
maseczek ochronnych. Masecz-
kę wielorazową otrzyma każdy 
mieszkaniec.

- Już wkrótce do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy tra-
fią maseczki wielorazowego 
użytku. Osobiście będę zachę-
cała wszystkich do tego, aby 
każdy kto wychodzi z domu do 
sklepu po zakupy, w najważ-
niejszej sprawie na tę chwilę, 
włożył tę maskę, odpowied-
nio ją użytkował. - mówi wójt  
Teresa Fryszkiewicz.

Jak poinformowała wójt, ma-
seczki wielokrotnego użytku 
będą uszyte przez mieszkańców 
gminy. Pierwsze z nich powinny 
trafić m.in. do skrzynek pocz-

towych. – Jeszcze raz chciałam 
podkreślić, że nasza maseczka 
będzie wielokrotnego użytku, 
co zabezpieczy mieszkańców 
na dłuższy czas. Pierwsze z nich 
mogą trafić do skrzynek pocz-
towych jeszcze przed świętami.

Po ogłoszeniu przez WHO 
pandemii koronawirusa na 
portalach społecznościo-
wych ruszyła akcja "Zostań w 
domu". Z powodu zagrożenia 
zdrowia, lekarze czy samorzą-
dowcy apelują o pozostanie 
w domach i ograniczenie kon-
taktów, które mogą sprzyjać 
rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa. – Ja również apeluję 
do naszych mieszkańców. Jeśli 
nie musicie wychodzić, po-
zostańcie w domu. – dodaje  
wójt Fryszkiewicz.

NIERUCHOMOŚCI

2 rolne i 1 budowlano-przemysłowa. 
Gm. Kozienice, Chinów. Łączna pow. 1,81 
ha, niedaleko traktu głównego. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 034 316
• Sprzedam działkę budowlaną 1800m² w 
miejscowości Chinów (naprzeciwko stacji 
BP pod lasem). Bardzo piękna i spokojna 
okolica. Tel. 512-476-205
• Wynajmę dom najchętniej firmie, kom-
fortowo urządzony, 4 łazienki, 5 pokoi sy-
pialnych + parter rekreacyjno-wypoczyn-
kowy. Tel 505-322-229
• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe 3 pokojowe = kuchnia = wc 
57,13 m² wraz z meblami na 2 pokoje lub 
dużą kawalerkę w Pionkach. Tel. 728 879 
585, proszę dzwonić po godz. 16
• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 
pokoje 57,13m2 na 2 małe pokoje z dopła-
tą w Pionkach Tel 728 879 585
Domek jednorodzinny 80m2 na dział-
ce 1680m² w miejscowości Łuczynów 
lub zamienię za kawalarkę z dopłatą.  
Tel. 530-901-113
• Do wynajęcia: lokal do prowadze-
nia działalności gospodarczej, 36m². 
Kozienice, ul. Sosnowa, obok CK-A.  
Tel. 888-151-764
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1300m2, wszystkie media, 2 km od Kozie-
nic, Tel. 512-751-991

RÓŻNE
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kozienickie kalendaRiUM ePideMii (19.03 - 08.04)
Czyli o tym, jak rozwijała się na terenie powiatu kozienickiego sytuacja związana z epidemią  SARS-CoV-2 od czasu 

ostatniego numeru naszego czasopisma. Wtedy zamieściliśmy  m.in. subiektywny reportaż miejski 
(“Kozienice. Będzie zwyczajnie?”), tym razem proponujemy zestawienie obiektywnych danych i faktów.

Niestety, złożyło się tak nie-
fortunnie, że tytuł artykułu z 
pierwszej strony Tygodnika OKO 
nr  6/2020 - “Powiat kozienicki 
bez potwierdzonych przypad-
ków SARS-CoV-2” - zdezaktua-
lizował się już w dniu publikacji  
numeru...

19 MARCA komunikat kozieni-
ckiego sanepidu poinformował 
o pierwszym przypadku osoby z 
potwierdzonym laboratoryjnie 
wynikiem dodatnim testu na ko-
ronawirusa. Warto odnotować, 
że choć przypadek ten pojawił 
się w statystyce kozienickiego 
sanepidu, wirus nie został wtedy 
przez chorą osobę “dowieziony” 
na teren naszego powiatu, po-
nieważ kobieta powyżej 60. roku 
życia, która wróciła do Polski z 
kraju o stwierdzonej transmisji 
koronawirusa i zaobserwowała 
u siebie objawy mogące świad-
czyć o zakażeniu już w czasie 
podróży, zachowała się bardzo 
odpowiedzialnie i bezpośrednio 
z niej zgłosiła się do SPZOZ w 
Puławach, gdzie została podda-
na hospitalizacji i gdzie uzyska-
no potwierdzenie zakażenia. Jak 
miało się okazać - osoba ta miała 
również zostać pierwszą (i jak 
dotąd wciąż jedyną) wyleczoną z 
naszego powiatu.

W dniu tym pojawił się również 
komunikat Burmistrza Gminy Ko-
zienice, w którym informował 
on o pierwszych ulgach i uła-
twieniach dla przedsiębiorców, 
możliwości rozłożenia na raty i 
odroczenia podatków lokalnych 
oraz zwolnieniach z opłat czyn-
szowych.

OD 20 DO 23 MARCA rosła 
podawana w komunikatach licz-
ba osób objętych kwarantanną 
domową. Kozienicki MGOPS we 
współpracy z Wojskami Obrony 
Terytorialnej beneficjentów po-
mocy socjalnej domowymi do-
stawami posiłków, przyczyniając 
się w ten sposób do ograniczenia 
przemieszczania się mieszkań-
ców. Przy pomocy 16 współpra-
cujących wolontariuszy MGOPS 
dostarcza również posiłki i zaku-
py osobom nie będącym bene-
ficjentami, ale mającym proble-
my z poruszaniem się z powodu 
wieku lub chorób. Wszystkich nie 
korzystających z tego rodzaju po-
moc, a jej potrzebujących, dyrek-
cja MGOPS zachęca do kontaktu! 
Żołnierze WOT z 6. Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, 
Batalionu Lekkiej Piechoty w 
Radomiu dostarczają również 
posiłki, leki i zakupy  osobom po-
zostającym w izolacji w ramach 
kwarantanny, a także wspólnie z 
policją dokonują ich kontroli.

23 Marca zamknięty uprzednio 
zgodnie z rządowymi rozporzą-
dzeniami Kozienicki Dom Kultury 
rozpoczął prowadzenie zajęć on-
line, w tym w ramach faceboo-
kowej grupy o nazwie Kulturalna 
Grupa KDK

24 MARCA zmienił się sposób 
prezentowania przez kozienicki 
sanepid danych w punkcie doty-
czącym liczby osób przebywają-
cych na kwarantannie i zamiast 
ogólnej liczby (na którą składały 
się również osoby przebywające 

na kwarantannie z rozporządze-
nia), znajdują się teraz w tym 
punkcie jedynie osoby skierowa-
ne na nią na podstawie decyzji 
inspektora sanitarnego, czyli ta-
kie, które miały kontakt z kimś 
zakażonym. To jest powodem, 
dla którego liczba takich przy-
padków spadła pozornie z dnia 
na dzień 124 do  jedynie 7.

25 MARCA to dzień pojawie-
nia się w całej Polsce nowych, 
ostrzejszych ograniczeń dotyczą-
cych poruszania się na zewnątrz  
i gromadzenia. Tego dnia infor-
mowaliśmy też o rozruchu unij-
nego projektu dofinansowania 
mazowieckich szpitali, w tym 
jednostki w Kozienicach.

26 MARCA pojawiła się budu-
jąca wiadomość: dyrektor SP ZOZ 
w Puławach, gdzie przebywała 
nasza pacjentka z potwierdzo-
nym od 19 marca COVID-19, po-
informował, że podwójny ujem-
ny wynik testu wykazał, że pod 
opieką personelu medycznego 
organizm pacjentki uporał się z 
wirusem.

UWAGA: z sanepidu otrzyma-
liśmy informację, że wyleczenie 
osoby nie oznacza odjęcia jej 
przypadku od sumy zarejestro-
wanych i prezentowanych co-
dziennie jako potwierdzone 
laboratoryjnie z wynikiem do-
datnim. Sugerujemy mieć to na 
uwadze przy czytaniu codzien-
nych komunikatów.

OD 27 DO 30 MARCA sukce-
sywnie spadała liczba osób obję-
tych nadzorem epidemiologicz-
nym, powoli wzrastała natomiast 
objętych kwarantanną domową 
na podstawie decyzji inspektora 
sanitarnego.

30 MARCA odbyła się XX Nad-
zwyczajna Sesja Rady Powiatu 
Kozienickiego, która trwała nie-
całe pół godziny, ale przyniosła 
m.in. decyzję o wartej 1,5 mln 
złotych pomocy dla kozienickie-
go szpitala (więcej na stronie 5)

31 MARCA ogłoszono wpro-
wadzenie w całej Polsce jeszcze 

surowszych obostrzeń, tych, 
które obowiązują obecnie. Bur-
mistrz Piotr Kozłowski przekazał 
do kozienickiego szpitala 1000 
maseczek i 100 kombinezonów. 
Enea Wytwarzanie przeznaczyła 
400 tys. zł na pomoc szpitalom w 
regionie.

Kozienicki sanepid zmodyfi-
kował i rozszerzył zakres infor-
macji podawanych w związku 
z sytuacja epidemiologiczną. 
Po pierwsze, pojawiły się nowe 
rubryki, tj. liczba ozdrowieńców, 
czyli osób, które zachorowały, 
pokonały chorobę i nie ma u nich 
jej objawów oraz liczba zgonów 
związanych z COVID-19, która dla 
naszego powiatu wynosi na razie 
na szczęście - i oby tak pozosta-
ło - zero. Po drugie, przy każdej 
rubryce pojawiła się adnotacja  
“ostatnia doba”, a każdej poda-
nej liczbie towarzyszy druga, w 
nawiasie. Ta druga liczba infor-
muje o tym, jakie zmiany na-
stąpiły w danej rubryce w ciągu 
ostatniej doby.

1 KWIETNIA potwierdzona 
została smutna wiadomość o 
śmierci jednej z osób zakażonych 
koronawirusem, które trafiły na 
Oddział Zakaźny kozienickiego 
szpitala. Jak potwierdził w roz-
mowie z Tygodnikiem OKO dy-
rektor szpitala Roman Wysocki, 
ponad 80-letnia kobieta, miesz-
kanka powiatu grójeckiego, cier-
piała na choroby współistnieją-
ce, które były przyczyną śmierci, 
jest to zatem zgon osoby zakażo-
nej koronawirusem, a nie zgon z 
powodu choroby COVID-19. Jako 
nie będąca mieszanką powiatu 
kozienickiego, osoba ta nie figu-
ruje w statystykach podawanych 
przez nasz sanepid.

Pojawiła się również tego dnia 
informacja o ponownym urucho-
mieniu, na nowych zasadach, 
kozienickiego targu. Sądząc po 
reakcjach w Internecie, przez 
wiele osób ogłoszenie przyjęte 
to zostało z niedowierzaniem 
bądź potraktowane jako żart na 
Prima Aprilis.

OD 2 DO 3 KWIETNIA sytuacja 

epidemiologiczna pozostawała 
bez większych zmian. Ogłoszo-
no nabór wniosków o pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców na 
terenie Powiatu Kozienickiego 
prowadzonym przez Powiatowy 
Urząd Pracy (więcej na ten  te-
mat na stronie 8).

4 KWIETNIA pojawiła się in-
formacja o drugim przypadku 
zakażenia SARS-CoV-2 w po-
wiecie kozienickim, pierwszym 
w Gminie Kozienice. Tego dnia 
kozienicki sanepid otrzymał z 
oddziału zakaźnego SPZZOZ w 
Kozienicach informację o po-
zytywnym wyniku badania na 
obecność koronawirusa u osoby 
powyżej 40. roku życia (z powia-
tu kozienickiego), która decyzją 
lekarza została skierowana do 
izolacji domowej. W trakcie do-
chodzenia epidemiologicznego 
ustalono, że transmisja wirusa 
najprawdopodobniej nastąpiła w 
wyniku kontaktu rodzinnego na 
terenie kraju.

5 KWIETNIA kozienicki sanepid  
otrzymał informację z Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Rykach o pozytywnym 
wyniku badania na obecność 
wirusa Sars-CoV-2 u osoby z po-
wiatu kozienickiego poniżej 40 
roku życia, która odbywa kwa-
rantannę domową. Osoba ta w 
dobrym stanie zdrowia decyzją 
lekarza została skierowana do 
izolatorium.

6 KWIETNIA rzecznik prasowy 
Elektrowni Kozienice, Piotr Kut-
kowski, potwierdził zakażenie 
koronawirusem u jednego z pra-
cowników, mieszkańca powiatu 
zwoleńskiego:

- Potwierdzamy, że u jednego 
z pracowników Elektrowni Ko-
zienice zostało potwierdzone  
zakażenie, w związku z tym część 
pracowników Elektrowni została 
objęta kwarantanną. Działamy 
ściśle według obowiązujących 
procedur i pozostając w kontak-
cie z odpowiednimi służbami, 
których zadaniem jest ustalanie 
między innymi ognisk choroby.

Ukazał się tego dnia na naszych 
łamach apel pracowników kozie-
nickiego szpitala z prośbą o środ-
ki brakujące ochrony osobistej, 
artykuły biurowe oraz produkty 
tak podstawowe jak butelkowa-
na woda i jednorazowe kubeczki.

7 KWIETNIA kozienicki san-
epid poinformował o kolejnych 
dwóch przypadkach potwierdzo-
nych zakażeń koronawirusem na 
terenie naszego powiatu:

- Dwie kolejne osoby z labora-
toryjnie potwierdzonym dodat-
nim wynikiem testu na obecność 
wirusa Sars-CoV-2 to osoby obu 
płci w wieku powyżej 60 i 70 lat, 
które w średnim stanie zdrowia 
hospitalizowane są w szpitalach 
w Kozienicach i Puławach. W 
obu przypadkach zarażenie naj-
prawdopodobniej nastąpiło na 
terenie kraju w wyniku kontaktu 
z osobą zakażoną.

Stowarzyszenie Kozienickie 
Hospicjum im. Sługi Bożej Matki 
Kazimiery Gruszczyńskiej w Ko-
zienicach ogłosiło zbiórkę pie-
niędzy na zakup ozonatora oraz 
lamp bakteriobójczych dla Od-
działu Zakaźnego Szpitala Powia-
towego w Kozienicach.

8 KWIETNIA Burmistrz Piotr 
Kozłowski podjął decyzję o do-
starczeniu na Oddział Zakaźny 
kozienickiego szpitala kolejnych 
niezbędnych artykułów (szczegó-
ły na stronie 8) a także o skiero-
waniu pomocy do Domu Pomocy 
Społecznej w Kozienicach.

W momencie, gdy zamykamy 
ten numer, ostatni udostępniony 
komunikat kozienickiego sanepi-
du przedstawia się następująco:

Stan danych w powiecie na 
godzinę 13.00 w dniu 8 kwietnia 
2020 r.

• liczba osób aktualnie obję-
tych nadzorem epidemiologicz-
nym/(ostatnia doba): 65/(0)

• liczba osób aktualnie obję-
tych kwarantanną domową ogó-
łem: 216

• liczba osób aktualnie ho-
spitalizowanych z powodu po-
dejrzenia zakażenia COVID-19/
(ostatnia doba): 2/(0)

• liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim/(ostatnia doba): 
5/(0)

• liczba ozdrowieńców / (ostat-
nia doba): 1/(0)

• liczba zgonów związanych 
z COVID-19 (przypadki z terenu 
powiatu kozienickiego) / (ostat-
nia doba): 0/(0)

Przypominamy, że “przypadki 
potwierdzone laboratoryjnie” to 
cztery osoby z terenu naszego 
powiatu, o których informowa-
no 4, 5 i 7 (2 przypadki) kwietnia 
plus kobieta, o której zachoro-
waniu sanepid poinformował 
19 marca, obecnie już zdrowa. 
Ta osoba figuruje w powyższym 
zestawieniu również w rubryce 
“ozdrowieńców”.

9 KWIETNIA - start inicjatywy 
„Umiesz szyć i masz maszynę - 
dołącz. Nie umiesz - wesprzyj 
logistycznie”, o której piszemy na 
stronie 4.

Alko
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1 kwietnia smutna okoliczność związana ze śmiercią w kozienickim Szpitalu Powiatowym 
pierwszej pacjentki zakażonej koronawirusem stała się przyczynkiem do rozmowy  
z dyrektorem instytucji, Romanem Wysocki, dotyczącej kondycji szpitala w czasie epidemii.

sytuacja kozienickiego szpitala w czasie epidemii

Jak potwierdził w rozmowie 
z Tygodnikiem OKO dyrektor 
szpitala Roman Wysocki, ponad 
80-letnia kobieta, mieszkanka 
powiatu grójeckiego, cierpiała na 
choroby współistniejące, które 
były przyczyną śmierci, był to za-
tem zgon osoby zakażonej koro-
nawirusem, a nie zgon z powodu 
choroby COVID-19.

Jak się dowiedzieliśmy, po 
przeniesieniu Zakładu Pielęgna-
cyjno-Opiekuńczego do główne-
go budynku kozienickiego Szpi-
tala, Oddział Zakaźny dysponuje 
obecnie łącznie 50 miejscami, 
przy czym jedna kondygnacja 
przeznaczona jest w całości dla 
pacjentów z podejrzeniem za-
każenia koronawirusem bądź 
stwierdzonym zakażeniem. W 
budynku nie działa już również 
oddział rehabilitacyjny, co stwa-
rza możliwość dalszej rozbudowy 
Oddziału Zakaźnego w wypadku, 
gdyby zaszła taka potrzeba.

Dyrektor Szpitala stanowczo 
zaprzeczył informacjom, jakoby 
kozienicki szpital stał się szpita-
lem jednoimiennym. podkreślił 
również, że w głównym budyn-
ku szpitala wszystkie oddziały 
funkcjonują nieprzerwanie, od-
bywają się normalne procedury, 
operacje i zabiegi, toteż wbrew 
obrazowi malowanemu czasem 
w mediach mieszkańcy powiatu 
nie powinni żyć w przeświadcze-
niu, że w razie choroby niezwią-
zanej z obecną epidemią pozba-
wieni będą opieki medycznej. 
Wyraził również wdzięczność 
wobec osób i podmiotów wspie-
rających szpital:

- Dziękuję wszystkim osobom, 
stowarzyszeniom, instytucjom, 
fundacjom i samorządom, które 
w tych trudnych chwilach wspie-
rają nasz szpital. Dzięki wielu ini-
cjatywom i konkretnej pomocy, 

którą dotąd otrzymaliśmy, szcze-
gólnie w zakresie zaopatrzenia w 
środki ochrony osobistej, jeste-
śmy obecnie w stanie prawid-
łowo wykonywać naszą pracę. 
Sytuacja nie jest może jeszcze za-
dowalająca, jeśli chodzi o zapasy 
na dłuższą metę, tutaj nie ukry-
wamy, że gorąco prosimy o kon-
tynuację wsparcia, ale możemy 
powiedzieć, że jesteśmy już teraz 
na bieżąco.

Przypomnijmy, że szpital otrzy-
mywał pomoc z wielu źródeł, w 
tym od Gminy Kozienice (1000 
maseczek i 100 kombinezonów), 
a także ze środków unijnych, w 
ramach projektu wspierania ma-
zowieckich szpitali, uruchomio-
nego przez zarząd województwa 
mazowieckiego, z powiatu kozie-
nickiego oraz Enei Wytwarzanie.

Kilka dni po publikacji powyż-
szej - dość optymistycznej wy-
powiedzi dyrektora, dotarł do 
nas apel pochodzący od pracow-
ników szpitala, malujący obraz 
nieco bardziej ponury. Oto lista 
brakujących produktów (bez re-
dakcji z naszej strony):

1. Ochrona osobista
(maseczki z filtrem, Fartuchy 

chirurgiczne z mankietem, kom-
binezony foliowane, flizelinowe 
fartuchy, flizelinowe czepki/kap-
tury ochronne na włosy, Ochra-
niacze na obuwie a nawet obu-
wie łatwe do dezynfekcji)

2. Artykuły biurowe (długopi-
sy! , teczki z gumką, koszulki a4, 
koperty duże)

3. Woda butelkowa najlepiej 
mała, kubeczki jednorazowe na 
gorące napoje

Tak wyglądają zatem potrze-
by z perspektywy pracowników. 
Zgadza się to zresztą z treścią 
apelu, jaki dzień później wysto-
sował sam Dyrektor Roman Wy-

socki, w którym czytamy:

APEL DO LUDZI DOBREJ WOLI
W związku z rozprzestrzenia-

niem się zakażenia COVID-19 na 
terenie całego kraju apelujemy o 
wszelką pomoc materialną oraz 
finansową do osób, firm, które 
mogą wesprzeć naszą placówkę 
w walce z koronawirusem. Po-
trzebujemy pilnie niezbędnych 
materiałów i sprzętu dla zapew-
nienia bezpieczeństwa pacjen-
tów oraz personelu medycznego. 
Na rynku brakuje podstawowych 
środków ochrony osobistej i de-
zynfekcji.

Osoby lub firmy, które chcą po-
móc SPZZOZ w Kozienicach pro-
szone są o kontakt telefoniczny, 
w godzinach 8" — 15", na nr te-
lefonu 48 67 97 200, lub e-mail: 
sekretariatrdszpitalkozienice.pl, 
po godz. 15"nr tel. 48 67 97 100

Najbardziej potrzebujemy: ma-
ski chirurgiczne, maski twarzowe 
typu FFP2, FFP3, kombinezony 
ochronne typu TYVEK/TYCHEM, 
gogle, okulary ochronne, fartu-
chy jednorazowe nieprzemakal-
ne, odzież jednorazową ochron-
ną z fizeliny, czepki chirurgiczne, 
ochraniacze na buty, przyłbice, 
rękawiczki jednorazowe z prze-
dłużonym mankietem, rękawicz-
ki jednorazowe zwykłe, środki 
do dezynfekcji skóry, chusteczki 
dezynfekcyjne do powierzchni, 
maty dezynfekcyjne, środki do 
dezynfekcji sprzętu i powierzch-
ni, termometry bezdotykowe do 
mierzenia temperatury ciała, 
kardiomonitory, respiratory, na-
czynia, kubki, sztućce jednorazo-
wego użytku, itp.

Dla osób/firm zainteresowa-
nych podajemy nr konta banko-
wego, na które można wpłacać 
środki finansowe. Getin Noble 
Bank SA — Samodzielny Publicz-

ny Zespól Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Kozienicach: 56 1560 
0013 2336 7257 5000 0001 w 
tytule wpisać: darowizna

Aby wesprzeć SP ZZOZ w Ko-
zienicach wystarczy w zeznaniu 
podatkowym PIT wpisać Nr KRS: 
0000146712 (Fundacja Zdrowe 
Dziecko)

Cel szczegółowy 1%: Szpital w 
Kozienicach

Bardzo dziękujemy za wszelką 
okazaną pomoc. Dyrekcja i Pra-
cownicy SP ZZOZ w Kozienicach

Wczoraj, 8 kwietnia, Burmistrz 
Piotr kozłowski poinformował o 
kolejnej pomocy dla szpitala;

- Kolejna pomoc od Gminy 
Kozienice dla szpitala w Kozieni-
cach. Dzisiaj podjąłem decyzję o 
dostarczeniu na Oddział Zakaźny 
( zgodnie ze zgłaszanymi potrze-
bami) ciśnieniomierzy, termo-
metrów bezdotykowych , 1000 
zestawów jednorazowych (łyż-
ki, noże, widelce, talerze). Jutro 

przekażemy 1000 rękawiczek la-
teksowych. W drodze są już przy-
łbice ochronne. Dojechała już 
komora laminarna a w tym tygo-
dniu powinna już być chłodziarka 
farmaceutyczna. Pomoc będzie 
również kierowana do Domu Po-
mocy Społecznej w Kozienicach .

Stowarzyszenie Kozienickie 
Hospicjum im. Sługi Bożej Mat-
ki Kazimiery Gruszczyńskiej w 
Kozienicach również prowadzi 
zbiórkę pieniędzy na zakup ozo-
natora (urządzenia  wykorzysty-
wanego się go do dezynfekcji 
wody pitnej oraz pomieszczeń 
z bakteriii wirusów) oraz lamp 
bakteriobójczych dla Oddziału 
Zakaźnego kozienickiego Szpita-
la Powiatowego. Potrzebna jest 
kwota 32 tysięcy złotych, z cze-
go hospicjum,  dając przykład, 
przekazało już prawie połowę,  
tj. 15 tysiecy.

AlKo

XX Nadzwyczajna Sesja Rady
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kozienickiego,  

zorganizowana na wniosek Zarządu Powiatu, trwała 
niecałe pół godziny i przebiegła sprawnie. Na sali obecnych  
było 10 radnych.

Jednomyślnie przegłosowane i przy-
jęte zostały wszystkie przygotowane 
uchwały:

• w sprawie określenia maksymal-
nej wysokości pożyczek  i poręczeń 
udzielanych przez Zarząd Powiatu Ko-
zienickiego w 2020 roku,

• w sprawie wyrażenia zgody dla I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach na 
przedłużenie zawartej umowy najmu z 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Dro-
gowego w Radomiu,

• w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie Samodzielnemu Publicz-
nemu Zespołowi Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach w nieod-
płatne użytkowanie nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Kozie-
nickiego,

• w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej powiatu kozieni-

ckiego na lata 2020- 2032
• w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie powiatu kozienickiego na 
2020 r.

Przewodniczący Włodzimierz Sty-
siak podziękował wszystkim zebranym 
za obecność na sali mimo trudnego 
czasu i zagrożenia epidemiologicznego 
oraz w szczególności za przegłosowa-
nie działań na rzecz poprawy wydol-
ności kozienickiego szpitala w okresie 
epidemii - to tej jednostki dotyczyły 
bowiem pożyczki, o które chodzi w 
pierwszej z uchwał.

Wyszczególnił również artykuły, 
jakich zakupienie umożliwi przekaza-
nie szpitalowi 1,5 mln złotych - są to 
12-kanałowe EKG, kardiomonitor, dwa 
respiratory, maseczki chirurgiczne, 
maski FFP2, przyłbice oraz kombinezo-
ny ochrony biologicznej.

AlKo

ZUS, Skarbówka, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - 
użyteczne informacje dla wszystkich…

URZĄD SKARBOWY
Kozienicki Urząd skarbowy uruchomił, w związ-

ku z obecną sytuacja, nowe numery komórkowe, 
pod którymi można uzyskać niezbędne informacje.  
Numery te to:

601 275 759 | 607 141 748 | 607 141 978
Oprócz tego US zachęca do kontaktu pod nume-

rami:
PIT – nr telefonu 48 611 22 59 wew. 473, 483
VAT – nr telefonu 48 611 22 59 wew. 473
CIT – nr telefonu 48 611 22 59 wew. 473
spadki/darowizny – nr telefonu 48 611 22 59  
wew. 472
rejestracja podatników – nr telefonu 48 611 22 59 
wew. 541
egzekucja administracyjna – nr telefonu 48 611 22 
59 wew. 102, 111, 071
rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska 
– nr telefonu 48 611 22 59 wew. 381, 432
Adres e-mail: us.kozienice@mf.gov.pl

ZUS
Od środy (1 kwietnia) na stronie internetowej 

ZUS dostępna jest kompletna informacja o możli-
wości uzyskania wsparcia z ZUS w związku z tzw. 
Tarczą Antykryzysową. Informacje na temat zwol-
nienia małych firm, ze składek za marzec, kwie-
cień i maj 2020, świadczeń postojowych dla osób, 
które wykonują umowy cywilnoprawne oraz dla 
samozatrudnionych a także ulg w opłacaniu skła-
dek wraz ze wszystkimi potrzebnymi formularza-
mi znajdziecie Państwo pod adresem: www.zus.
pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ 

tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
lub skanując umieszczony kod QR 

POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW NA 
TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach pro-
wadzi nabór wniosków dotyczących niskoo-
procentowanej pożyczki dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenie Powiatu Ko-
zienickiego. Materiały na ten temat znajdziecie 
Państwo pod adresem: www.kozienice.praca.gov.
pl/-/11952388-uruchamiamy-nabor-wnioskow-o-
-udzielenie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-  

lub skanując umieszczony kod QR


