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Właśnie obchodziliśmy 
Dzień Ziemi. Powinniśmy 
się cieszyć z tego, co nam 
ta Ziemia daruje. Zamiast 
tego patrzymy na płonący 
Biebrzański Park Narodo-
wy, nasz narodowy skarb 
i widzimy, jak na naszych 
oczach umiera jedno z naj-
piękniejszych miejsc w Pol-
sce. Pożary na niespotykaną 
skalę trawią kolejne hektary 
unikalnego terenu. I wiemy 
doskonale, że to nie przy-
padek. Że w cieniu epide-
mii koronawirusa wkracza,  
a właściwie już wkroczy-
ła do Polski inna, być może 
jeszcze poważniejsza klęska. 
To susza. Już dziś wiemy, że 
największa od 50 lat. Jest 
spowodowana  najcieplejszą 
zimą od 150 lat, tym, że od 3 
lat w Polsce pada o wiele za 
mało. Jest jednak też skut-
kiem tego, że my tej wody, 
która dostajemy, nie potrafi-
my zatrzymać.  

W tej chwili w Polsce wy-
stępują naraz wszystkie 
cztery rodzaje suszy. Susza 
meteorologiczna, hydrolo-
giczna, hydrogeologiczna i 
rolnicza. Jej konsekwencje 
mogą być naprawdę tragicz-
ne, zwłaszcza przy indolencji 
rządu, który nie robi tak na-
prawdę nic, albo robi nie- wiele w stosunku do tego, co powinien robić.  Jesienią 

naprawdę możemy stanąć 
w obliczu gigantycznych 
problemów. Susza prawdo-
podobnie sprawi, że ceny 
żywności w tym roku będą 
jeszcze wyższe niż były w 
roku ubiegłym. Już teraz, 
po fatalnym ubiegłym roku, 
polskie gospodarstwa rolne, 
również te na Mazowszu, 
stają na granicy wypłacalno-
ści. Rząd przygląda się temu 
bez poważniejszych reakcji. 
Z 340 tysięcy gospodarstw, 
którym za poprzedni rok na-
leży się suszowe, 120 tysięcy 
wciąż na nie czeka. Program 
małej retencji, konieczny do 
poprawienia sytuacji, został 
obcięty o 3 miliardy złotych. 
Wody Polskie wydają 380 
mln zł rocznie na wszyst-
kie projekty małej retencji,  
a telewizja i media publicz-
ne dostają na propagandę  
2 mld zł.  Jest na trucie umy-
słów, a  nie ma na wodę.   

To musi się skończyć. Od-
powiedzialność polityka to 
nie tylko sprawa wygranych 
wyborów. To nie odpowie-
dzi na pytania, co się stanie 
podczas jednej czy dwóch 
kadencji. Odpowiedzialność  
musi być nie na kadencje, 
tylko na pokolenia. 

Trzeba zrobić wszystko, 
żeby tym wspaniałym ekosy-
stemem, jakim jest Puszcza 
Kozienicka cieszyły się nie 
tylko nasze dzieci, ale wiele 
następnych pokoleń. A wie-
my jak niewiele potrzeba. W 
zeszłym roku w płomieniach 
stanęło pięć hektarów tego 

wspaniałego lasu. W tym 
roku susza jest jeszcze więk-
sza.

Dlatego wszyscy powinni 
natychmiast skupić się na 
problemie w Polsce. Prezy-
dent powinien jak najszyb-
ciej zwołać rade gabinetową 
w sprawie kryzysu wodnego.

Rząd natomiast wspierać 
rolników nie tylko przy po-
mocy rządowego programu 
wspierania nawadniania, 
ale przez cały system zachęt 
i dopłat wodno- środowi-
skowych zachęcać ich  do 
gromadzenia wody. Musi 
dbać o tę małą retencję. Nie 
pozwalać na betonowanie 
wszystkiego, co da się zabe-
tonować. Wspierać wszyst-
kie rozwiązania służące ma-
gazynowaniu wody. Bez niej 
nas nie ma.

My jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki świat zostawimy naszym dzieciom 
i wnukom. Ja już nie pokażę mojej córce wspaniałości nadbiebrzańskich 

bagien, które płoną.  Ale myślę, jaką Wisłę zobaczy, kiedy pójdzie nad rzekę, 
choćby tutaj w okolicach Kozienic. Co zostanie z waszej puszczy, która jest 
zielonymi płucami regionu. Macie tu 200 gatunków ptaków. Musimy zrobić 
wszystko, żeby nasze dzieci mogły je zobaczyć.

Gmina Kozienice 

i Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa informują, 

że bezpłatne wydawanie maseczek

będzie się odbywać w budynku dworca PKS

w najbliższy piątek (24.04) w godzinach 12:00-13:00

oraz w środę (29.04) i czwartek (30.04) w godz. 15:00-16:00

To my jesteśmy odpowiedzialni…

Zapraszamy na wywiad z Szymonem  
Hołownią, specjalnie dla naszego tygo-
dnika w wersji wideo. Dostępny będzie 
już jutro ( piątek 24.04br.) na naszym  
kanale  na YouTube: TeleOko TV.

wywiad z Szymonem Hołownią
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Terytorialsi z Radomia w walce z koronawirusem
Jeden z punktów kredo żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brzmi: „Jestem pomocnym 

ramieniem i tarczą dla mojej społeczności”. W czasie walki z COVID-19 te słowa są dla 
żołnierzy WOT szczególnym sprawdzianem, do którego wszyscy podchodzą z ogromną 
odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

Od kilkunastu dni Wojska 
Obrony Terytorialnej prowadzą 
pierwszą w historii ogólnopol-
ską operację przeciwkryzysową 
pod kryptonimem „ODPORNA 
WIOSNA”. Jej celem jest łago-
dzenie skutków kryzysu oraz 
wzmocnienie odporności na 
kryzys społeczności lokalnych. 
Wsparcie wszystkich instytucji 
samorządowych i sanitarnych 
niosących pomoc.

62 Batalion Lekkiej Piechoty 
zaangażował swoich żołnierzy 
do pomocy społeczeństwu na 
terenie całej ziemi radomskiej. 
Dostarczanie żywności i leków, 
wsparcie służb sanitarnych i sa-
morządu terytorialnego, współ-
praca z ośrodkami pomocy 
społecznej i Caritasem, komba-
tantów, osób starszych i przeby-
wających w kwarantannie, od-
dawanie krwi, wsparcie szpitali, 
domów pomocy społecznej oraz 
infolinia psychologiczna – to 
obecnie główne obszary działań 
w walce z koronawirusem, jakie 
prowadzą radomscy terytorialsi.  
Każdy z nich  przed przystąpie-
niem do działań musi przejść 
szkolenie z zakresu zakładania 
i bezpiecznego zdejmowania 
kombinezonu ochronnego i rę-
kawiczek. Jest to bardzo ważny 
punkt, ponieważ w razie potrze-
by kontaktu z osobą zarażona 
lub podczas wspólnych działań 
z funkcjonariuszami Policji, żoł-
nierz OT musi mieć odpowied-
nie zabezpieczenie.

W powiecie kozienickim sta-
cjonuje 15 żołnierzy OT, którzy 
codziennie pomagają najbar-
dziej potrzebującym osobom. 
Pod ich opieką jest m.in. komba-
tant z Garbatki Letnisko. Odwie-
dzają go w zależności od potrzeb 
2-3 razy w tygodniu. Pierwsze 
spotkanie było bardzo emocjo-
nalne dla obu stron. Pan porucz-
nik w stanie spoczynku nie krył 
łez wdzięczności, wizyta tery-
torialsów była dla niego dużym 
zaskoczeniem. Pomogli oni upo-

rządkować podwórko, znieść 
drewno na opał na najbliższe 
dni, przywieźli również paczkę  
z żywnością i wodę. Starszy czło-
wiek opowiedział o swojej mło-
dości i ciekawych zdarzeniach, 
które miały miejsce podczas  
II Wojny Światowej.

Obecnie blisko 200 żołnie-
rzy Wojsk Obrony Terytorialnej  
z Radomia jest codziennie bez-
pośrednio zaangażowanych  
w przeciwdziałanie rozpo-
wszechnianiu się pandemii 
koronawirusa. Pozostałe 250 
żołnierzy OT jest gotowych pod-
jąć takie działania w ciągu 12 
godzin od chwili zgłoszenia. To 
świadczy, że radomski batalion 
wzorowo realizuje misję WOT, 

którą jest obrona i wspieranie 
lokalnych społeczności.

Dodatkowym obszarem 
wsparcia w ramach operacji 
„ODPORNA WIOSNA” jest ca-
łodobowa, bezpłatna infolinia 
pomocy psychologicznej. Jest 
to propozycja dla osób samot-
nych, starszych, źle znoszących 
izolację, czy odczuwających 
stan wzmożonego zagrożenia 
związanego z epidemią koro-
nawirusa. Pod bezpłatnym nu-
merem telefonu 800-100-102, 
wszystkie osoby, które potrze-
bują wsparcia psychologicznego 
mogą uzyskać profesjonalną po-
moc doświadczonych żołnierzy  
psychologów.

Koronawirus a prawo
(co się zmieniło? jakie mamy prawa?)

Panująca pandemia koronawirusa znacząco wpływa 
na sytuację prawną wielu z nas. Zawarte wcześniej 

umowy nadal bowiem obowiązują (nie są automatycz-
nie rozwiązywane) – pojawia się tylko pytanie: jakie 
mamy prawa w sytuacji, gdy umowy nie będzie jednak  
można wykonać?

Zgodnie z tzw. tarczą antykry-
zysową np. klient biura podró-
ży może zrezygnować z zaku-
pionej wycieczki – biura mają 
jednak aż 180 dni na oddanie 
wcześniej dokonanych wpłat, 
mogą również zaoferować vou-
cher (talon) – do wykorzystania 
na inną imprezę w ciągu 1 roku.

Przy umowach najmu lokali, 
ulegają one automatycznemu 
przedłużeniu do 30.6.2020 r. 
(jeśli miały się skończyć mię-
dzy 31.3.2020 r. a 30.6.2020 r.). 
Istnieje również zakaz wypo-
wiadania umowy najmu lokalu 
w okresie od 31.03.2020 r. do 
30.6.2020 r.

Niezależnie od tych zapisów 
tarczy antykryzysowej, obo-
wiązujący na terenie Polski 
stan epidemii uznać można za 
siłę wyższą, która wpływa na 
zawarte przez nas wcześniej 
umowy.  Jeśli takich umów nie 
da się wykonać w terminie i to 
właśnie z powodu stanu epide-
mii (choćby np. organizacja we-
sela czy komunii) – w pierwszej 
kolejności najlepiej renegocjo-
wać umowę z kontrahentem, 
czyli np. przełożyć termin im-
prezy. Jeśli porozumienie stron 
nie będzie możliwe, a w zawar-
tej umowie nie ma zastrzeżonej 
możliwości powołania się na 
siłę wyższą – to i tak, zgodnie z 
obowiązującym prawem, każda 
strona może się na nią powo-
łać. Dzięki temu – zasadniczo, 
organizator nie musi płacić od-
szkodowania za niewykonanie 

usługi w terminie. Ma jednak 
obowiązek oddać pobraną za-
liczkę, jeśli imprezy ostatecznie 
nie zorganizował. Z kolei zama-
wiający, może z usługi zrezyg-
nować i nie jest zmuszony z niej 
korzystać w pierwotnie usta-
lonym terminie. Odstąpienie 
od umowy jest więc możliwe. 
Przyjmujący zlecenie może jed-
nak nie zwracać klientowi tych 
wydatków, które już poniósł i 
nie będzie ich mógł odzyskać. 
Należy mu się również wyna-
grodzenie za dotychczas wyko-
naną pracę.

W innych sprawach, np. nie-
dozwolone jest zastrzeżenie 
zatrzymania opłaty wpisowej 
w sytuacji gdy klient rezygnuje 
z umowy przed rozpoczęciem 
świadczenia usługi (np. rezyg-
nacja z płatnego przedszkola 
czy zajęć pozalekcyjnych).

W wypadku zawartych 
umów o pracę – nie ma zakazu 
ich wypowiadania przez praco-
dawców czy ograniczania etatu 
w okresie trwania epidemii. 
Jednak nadal obowiązują prze-
pisy prawa pracy czyli wypo-
wiedzenie musi się opierać na 
prawdziwych i ważnych powo-
dach. Takim powodem może 
więc być znaczące ograniczenie 
działalności czy spadek docho-
dów.   

Powyższe zestawienie 
ma jedynie charakter infor-
macyjny i przykładowy. Nie 
stanowi porady prawnej  
w indywidualnej sprawie.

Radca Prawny Maciej Rozmarynowski
Tel.602 367 403

Kancelaria Radcy Prawnego
Ul. Konstytucji 3 Maja 26

26-900 Kozienice
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Unia Europejska i samorząd 
Mazowsza doposażają 
mazowieckie szpitale

Samorząd Mazowsza realizu-
je projekt „Zakup niezbędnego 
sprzętu oraz adaptacja pomiesz-
czeń w związku z pojawieniem 
się koronawirusa SARS-CoV-2 
na terenie województwa mazo-
wieckiego”. Jego całkowita war-
tość wynosi 150 mln zł, z tego  
124,9 mln zł pochodzi z funduszy 
europejskich z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020. 
Mazowsze jako pierwsze woje-
wództwo w kraju uruchomiło 
środki unijne na ten cel.

– Unia Europejska wyciągnęła 
do nas pomocną dłoń. To ogrom-
ne wsparcie, dzięki któremu mo-
żemy doposażać nasze szpitale.  
Z puli 150 mln zł zaangażowa-
liśmy już ponad 127 mln zł. To 
wymierna pomoc, której efekty 
już są widoczne. Kolejne dostawy 
sprzętu i środków ochrony oso-
bistej trafiają do mazowieckich 
szpitali – podkreśla marszałek 
województwa mazowieckiego  
Adam Struzik.

UE pomaga i to skutecznie
Unijne wsparcie pozwoli na 

wyposażenie m.in. w niezbęd-
ny sprzęt podmioty, na które 
wojewoda mazowiecki nakłada 
obowiązek podwyższonej go-
towości. W tym momencie to 
62 placówki w województwie. 
Podwyższona gotowość dotyczy 
także stacji pogotowia ratunko-
wego i transportu sanitarnego. 
Nad odpowiednim rozdyspono-
waniem sprzętu i asortymentu,  
i kierowaniem ich tam, gdzie są one 
w danej chwili najpotrzebniejsze, 
pracuje powołany przez marszał-
ka województwa specjalny zespół.  
W jego skład weszli przedsta-
wiciele urzędu marszałkowskie-
go, wojewody mazowieckie-
go oraz eksperci – konsultanci  
wojewódzcy.

Zamówienia trafiają do szpitali
Każdego dnia do szpitali na 

Mazowszu dostarczane są ko-
lejne partie zakupionego w ra-
mach projektu unijnego sprzętu 
i środków ochrony osobistej. 
Podpisanych zostało już blisko 

50 umów na dostawę ponad  
260 sztuk różnego rodzaju sprzę-
tu specjalistycznego i 4,4 mln 
sztuk środków ochrony osobistej. 
Finalizowane są kolejne umo-
wy. Wartość projektu unijnego 
to 150 mln zł, z czego zakon-

traktowanych zostało już ponad  
127 mln zł. Realizowane umowy 
dotyczą zakupu respiratorów, 
tomografów komputerowych, 
aparatów RTG, defibrylatorów, 
kardiomonitorów, urządzeń do 
dekontaminacji, łóżek do inten-
sywnego nadzoru czy pojazdów 
specjalistycznego przeznaczenia 
z oddzielną przestrzenią dla kie-
rowcy. Sukcesywnie kupowane  
i dostarczane do szpitali są także 
środki ochrony osobistej, w tym 
rękawiczki, kombinezony, maski 
czy gogle i przyłbice.

Testy dla 
pracowników służby zdrowia
Blisko 7 tys. testów dla per-

sonelu mazowieckich szpitali 
zakupił samorząd województwa. 
Osoby z podejrzeniem zaraże-
nia, mają dostęp do szybkich 
testów na obecność koronawi-
rusa. Czas oczekiwania na wyniki 
wynosi maksymalnie 14 godzin. 
Na ten cel samorząd Mazowsza 
przeznaczył 3 mln zł z UE. Umo-
wa została podpisana z ALAB la-
boratoria sp. z o.o. Szpitale już  
z nich korzystają.

Pamiętajmy o seniorach
Zarażenie koronawirusem 

SARS-CoV-2 jest szczególnie nie-
bezpieczne dla osób powyżej 
65. roku życia. Ma to związek  
z układem odpornościowym, 
który z wiekiem jest coraz słab-
szy. Przez to starsi ludzie trud-
niej znoszą wszelkiego rodzaju 
infekcje. Poza tym cierpią często 
na różne choroby przewlekłe, 
co dodatkowo obciąża ich orga-
nizm. – Osoby starsze powinny 
pozostać w domach i poprosić 

bliskich lub wolontariuszy o po-
moc w codziennych czynnościach. 
Pamiętajmy o naszych seniorach, 
ale nie narażajmy ich bez potrze-
by – podkreśla wicemarszałek   
Rafał Rajkowski.

Samodyscyplina wskazana
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 

wywołuje chorobę o nazwie 
COVID-19. Choroba najczęściej 
objawia się gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólami mięśni, 
zmęczeniem. Wirus przenosi się 
drogą kropelkową. Ciężki przebieg 
choroby obserwuje się u około 
15–20 proc. osób, do śmierci do-
chodzi u 2–3 proc. chorych. Klu-
czowa w walce z koronawirusem 
jest profilaktyka, a przede wszyst-
kim zachowanie higieny oraz wza-
jemna izolacja. Ważne jest zarów-
no częste i dokładne mycie rąk, 
unikanie dotykania twarzy, ale też 
noszenie w miejscach publicznych 
maseczek i rękawiczek. Wskazane 
jest używanie środków dezynfe-
kujących, zwłaszcza po kontakcie 
z różnymi przedmiotami codzien-
nego użytku (np. telefonem) czy 
ogólnodostępnymi powierzchnia-
mi np. poręczami czy klamkami.

Gdzie szukać informacji?
• Bieżące komunikaty publiko-

wane są na stronach Minister-
stwa Zdrowia (gov.pl/web/koro-
nawirus), Głównego Inspektora 
Sanitarnego (gis.gov.pl) i Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO).

• Narodowy Fundusz Zdrowia 
uruchomił całodobową infolinię 
800 190 590, gdzie można uzy-
skać informacje dotyczące postę-
powania w sytuacji podejrzenia 
zakażenia koronawirusem.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 
województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, 

z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel. 

Respiratory, zamgławiacze do karetek, przyłóżkowe aparaty 
RTG, urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji, kombi-

nezony i maseczki ochronne – dzięki unijnemu wsparciu do 
mazowieckich szpitali trafiają najbardziej potrzebny sprzęt 
ratujący życie i środki ochrony. Wartość projektu dofinanso-
wanego z UE to 150 mln zł, z czego zaangażowanych zostało 
już ok. 127 mln zł.
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Przypominamy, że wśród ofiar 
katastrofy smoleńskiej, byli 
również mieszkańcy naszego re-
gionu: Artur Ziętek, nawigator 
oraz Andrzej Michalak, mecha-
nik pokładowy i Paweł Jane-
czek, oficer ówczesnego Biura  
Ochrony Rządu.

W rocznice tych dramatycz-
nych wydarzeń - zbrodni ka-
tyńskiej i katastrofy rządowego 

Tupolewa - hołd ich ofiarom  
w imieniu Samorządu i Społecz-
ności Kozienic oddali przedstawi-
ciele samorządu Gminy Kozieni-
ce, tj. Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski, Zastępca Burmi-
strza ds. Technicznych Mirosław 
Pułkowski i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rafał Sucherman.

- Trudno mówić o tak strasz-
nych wydarzeniach w dziejach 

Polski. Ale trzeba mówić, trzeba 
pamiętać. Te okrągłe rocznice 
przypadły podczas pandemii 
koronawirusa, a jednocześnie 
w Wielki Piątek. Nasza rzeczy-
wistość sprawiła, że w dowód 
pamięci o pomordowanych i tra-
gicznie zmarłych możemy jedynie 
symbolicznie rozświetlić napis  
w biało – czerwonych barwach, 
zapalić znicz i w okrojonej do 
minimum delegacji złożyć kwia-
ty - powiedział Burmistrz Piotr 
Kozłowski, dodając: -Tak trze-
ba. Jednocześnie jestem zobo-
wiązany, by w imieniu społecz-
ności Kozienic, bez względu 

na okoliczności, pielęgnować 
pamięć zmarłych i w ten spo-

sób wyrażać wdzięczność  
za Ich wierną służbę Ojczyźnie.

Maseczka dla 
Mieszkańca
Od 9 kwietnia trwa w gminie Kozienice akcja „Maseczka dla 

Mieszkańca”.  Rolę koordynatora działań przyjął Urząd 
Miejski, a bezpośrednia realizacja zadania została powierzona 
stowarzyszeniu „Przystanek Inicjatywa”.

Motto akcji brzmi „Umiesz szyć 
i masz maszynę  - dołącz. Nie 
umiesz – wesprzyj logistycznie”. 
W akcję zaangażowało się wielu 
mieszkańców, sołtysi,  radni, pla-
cówki szkolne i wszystkie instytu-
cje gminne. Jedni przekazują ma-
teriały, inni wycinają, jeszcze inni 
szyją. Widoczna jest duża mo-
bilizacja i chęć pomocy innym. 
Do Kozieniczan trafiły już setki 
maseczek. W najbliższych dniach 
wielorazowe maseczki ochron-
ne wydawane  będą w budynku 
dworca PKS przy ul. Warszaw-
skiej 4, w piątek (24 kwietnia) w 
godz. 12:00 – 13:00, a następnie 
w środę i czwartek (29 i 30 kwiet-
nia) w godzinach 15:00 - 16:00. 
Informacje na temat kolejnych 
dni wydawania maseczek publi-
kowane będą na stronach www.
kozienice.pl,  www.turystyczne.
kozienice.pl oraz www.tygodni-
koko.pl. Na terenach wiejskich 
jak zwykle niezawodni okazali 
się sołtysi, którzy dystrybuują 
maseczki wśród mieszkańców. 
Maseczki może otrzymać każdy, 
z zachowaniem zasady, że pierw-

szeństwo mają seniorzy, którzy 
ukończyli 65 rok życia.

- Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy wsparli i stale 
wspierają akcję „Maseczka dla 
Mieszkańca”. Gmina Kozieni-
ce samodzielnie realizuje wiele 
działań na rzecz walki z pande-
mią koronawirusa. Osobiście, 
bez cienia wątpliwości, podją-
łem decyzje o zakupie sprzętu 
medycznego oraz znacznej ilości 
środków ochrony osobistej i ich 
przekazaniu na rzecz szpitala  
i jego personelu medycznego  
i pomocniczego. Dzięki Państwa 
zaangażowaniu uderzamy w tym 
trudnym boju ze zdwojoną siłą, 
co daje możliwość bezpośred-
niego wsparcia każdego miesz-
kańca. Państwa pomocy, empatii  
i zrozumienia nie można osza-
cować żadną miarą. Dziękuję za 
okazaną pomoc i każdą minutę 
poświęconego czasu. W trudnych 
chwilach potrafimy się jednoczyć 
i to jest najcenniejsze – przeka-
zuje Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski.

Wszelkie informacje dotyczące  wsparcia akcji oraz 
odbioru maseczek można uzyskać pod dedykowanym 

dla przedsięwzięcia nr tel. 882 126 601 
lub adresem e-mail: maseczki@kozienice.pl

Blisko 4,3 mln rządowych środków dla Kozienic
to najwyższa dotacja na drogi w historii gminy

Po długim okresie oczekiwania Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do 
dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Rozstrzygnięcie 

zakończyło się sukcesem, bowiem Gmina Kozienice otrzymała najwyższą w regionie  
(i w historii) dotację na budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej.

W ramach pozyskanych środ-
ków wybudowane lub przebu-
dowane będą ulice na terenie 
miasta, m.in. ul. Wójcików, Prze-
mysłowa, 11 Listopada, ul. na  
Osiedlu Borki (od ul. Piastow-
skiej), a także drogi w Aleksan-
drówce i Chinowie.

- Bardzo się cieszę, że w obec-
nych trudnych czasach udało się 
pozyskać środki zewnętrzne na 
realizację ważnych dla gminy  
i jej mieszkańców inwestycji. Po-
zytywnych aspektów tego duże-
go dofinansowania jest więcej 
niż zazwyczaj. Po pierwsze, moż-
na powiedzieć, że to „oszczędno-
ści” dla gminy, gdyż nie trzeba 
angażować własnych środków 
budżetowych. Po drugie, wol-
ne środki możemy przesunąć na 
najpilniejsze potrzeby i wsparcie 
dla potrzebujących mieszkań-
ców i przedsiębiorców, zwłaszcza 
dla tych, którzy są szczególnie 
dotknięci skutkami – głównie 
gospodarczymi – pandemii. Po 
trzecie, rozpoczniemy kosztowne 
inwestycje, co bezpośrednio prze-
kłada się na ożywienie gospodar-
cze lokalnego rynku, pracę dla 
firm budowlanych i likwidowanie 
bezrobocia. A po czwarte – to po 
prostu dobre i inne wiadomości – 
komentuje kolejny sukces dota-
cyjny burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski.

Warto dodać, że na Ziemi Ko-
zienickiej dotację otrzymały tyl-
ko dwa samorządy: Gmina Kozie-
nice i Gmina Głowaczów.

Uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
w obecnej sytuacji, wobec wciąż realnego zagrożenia jakie niesie ze 

sobą globalna pandemia koronawirusa potrzebne są kolejne działania.  
Trudne i zdecydowane.

W poczuciu odpowiedzialności o nasze zdrowie, w związku z potrzebą 
wdrażania działań prewencyjnych w tym kierunku, podjąłem decyzję  
o odwołaniu zaplanowanych do dnia 30 czerwca br. wszelkich imprez  
i wydarzeń na terenie Gminy Kozienice.

Jednocześnie będę chciał, aby ewentualne oszczędności przeznaczyć  
na pomoc kozienickim przedsiębiorcom.

W dalszym ciągu apeluję o stosowanie się do zaleceń, śledzenia 
komunikatów, które pomogą nam na szybszy powrót do normalności przed  
pojawieniem się wirusa.

Dziękuję Państwu za dotychczasową — wzorową postawę.

Piotr Kozłowski
Burmistrz Gminy Kozienice

Mimo trudnej sytuacji ogólnej i związanej z tym niemoż-
ności nadania wydarzeniu stosownej oprawy, samorząd 

Gminy Kozienice uczcił 10 kwietnia pamięć ofiar zbrodni ka-
tyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej, składając symboliczne 
znicze i wieniec pod pomnikiem na Placu Niepodległości.
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Na dzień dzisiejszy, na godz. 10.00, zaplanowano odbiór 
drogi w Nowinach ul. Podlesie, której łączny koszt to 
niemal 3,2 mln złotych.

Odbiór ulicy Podlesie 
w Nowinach

System Powiadomień SMS Gminy Kozienice

Inwestycję udało się ukończyć  
ponad dwa miesiące przed ter-
minem, ponieważ umowny ter-
min jej ukończenia określono 
na 30 czerwca 2020. Budowa 
drogi wraz z oświetleniem ma 
za zadanie usprawnić przejazd 
i bezpieczeństwo, polepszyć 
warunki życia mieszkańców 
miejscowości, przez które prze-
biega, oraz zredukować liczbę 
wypadków.

Budowa drogi obejmowała 
jezdnie o szer. 5,0 m i 3,0 m  
o nawierzchni bitumicznej i dłu-

gości łącznej 1 990,37 m. W ra-
mach zadania wybudowano też 
ciąg pieszy o długości 1 577,33 
m wraz ze zjazdami do posesji.

O prawidłowość odwodnienia 
zadba kanalizacja deszczowa 
(60,90 m), wpusty deszczowe, 
zbiorniki rozsączająco-odparo-
wujące oraz rowy odwodnie-
niowe o dł.  882,9 m.

W celu poprawy bezpieczeń-
stwa, w ramach zadania wybu-
dowano linię oświetlenia ulicz-
nego o długości 896,6 m z 26 
oprawami energooszczędnymi.

Z powodu epidemii koronawirusa, punkt 
krwiodawstwa w kozienickim Szpitalu jest 
zamknięty do odwołania. Oznaczało to, że 
chcąc oddać krew, kozieniczanie musieliby 
udawać się w tym celu do Radomia.

Wychodząc naprzeciw ich chęci niesienia 
zawsze potrzebnej pomocy, Gmina Kozienice 
we współpracy z  Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu 
organizuje kilka akcji oddawania krwi – 
szczegóły na plakacie.

Organizatorzy podkreślają, że w krwiobusie 
przestrzegane będą wszelkie zalecenia 
epidemiologiczne, dotyczące higieny  
i ochrony osobistej zarówno pracowników 
krwiobusa, jak i osób oddających krew.

Samorząd Gminy Kozienice uaktywnił dla wygody mieszkańców system komunikacji  
z nimi w formie krótkich wiadomości tekstowych SMS. Chcesz być na bieżąco z „życiem” 
swojej gminy? Zapisz się do bezpłatnego systemu powiadomień SMS Gminy Kozienice!

W formie krótkich wiadomości 
tekstowych SMS otrzymasz wów-
czas wiadomości na temat:

• zagrożeń,
• wydarzeń sportowych,
• wydarzeń kulturalnych.

Zapisz się! – dodaj swój nu-
mer do systemu przez formularz 
elektroniczny, bez wychodzenia z 
domu.

Szczegóły: www.kozienice.pl/
strona-349-sms.html  

Jak czytamy na stronie Gminy 
Kozienice:

Otrzymywane komunikaty 
będą dla Państwa bezpłatne. 
Na wskazany nr telefonu będą 
przychodziły na bieżąco infor-
macje zaznaczone we wniosku. 
Mieszkańcy gminy Kozienice 
będą otrzymywali wiadomości 
na temat aktualnych zagrożeń, 
wydarzeń sportowych czy kultu-
ralnych, ale także o zaległościach 
podatkowych. W ramach rozwo-
ju systemu i zapotrzebowania 
będziemy rozwijać inne grupy 
tematyczne o czym Państwa 
powiadomimy. Żeby skorzystać  
z tej usługi, należy złożyć specjal-
ny wniosek.

Złożenie wniosku jest banal-
nie proste: wchodzimy na po-
daną wyżej stronę (obok znaj-
dziecie Państwo również kod 
QR), podajemy numer telefonu, 
zaznaczamy interesujące nas te-
maty i klikamy ZAPISZ. Na nasz 

telefon przychodzi SMS z kodem, 
który przepisujemy na stronie, 
zatwierdzamy... i to wszystko. 
Gdyby z jakiegoś powodu usługa 
nam nie odpowiadała, wypisanie 
się z niej jest równie proste.

Alternatywnie można po-
brać ze strony wniosek, wy-
drukować, wypełnić i złożyć w 
kancelarii Urzędu Miejskiego  
w Kozienicach.

Zdalna sesja kozienickiej Rady Miejskiej
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach odbędzie się w czwartek 30 kwietnia 2020 roku  

o godzinie 14.00 i ze względu na obecną sytuację będzie prowadzona przy wykorzystaniu 
środków porozumiewania się na odległość  (zdalny tryb obradowania).

Podczas Sesji radni obradować 
będą m. in. w sprawach doty-
czących Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kozienice 
na lata 2020 – 2030 i zmian w 
Uchwale Budżetowej Gminy Ko-
zienice na rok 2020, udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Kozienickiemu, zmian przebiegu 
dróg gminnych, programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi, 
a także przyjęcia przez Gminę 
Kozienice zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej polegającej 
na utrzymaniu grobów i cmen-
tarzy wojennych na terenie  
Gminy Kozienice.

Rozpatrzone zostaną też spra-
wy ewentualnej likwidacji szkół 
podstawowych w Kociołkach  
i w Piotrkowicach i przedstawio-
ne zostaną sprawozdania z reali-
zacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2019 rok oraz z reali-
zacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych za okres 
01.01 – 31.12.2019 r. oraz Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2018-2022. 
Poznamy również raport z rea-
lizacji zadań Programu Ochrony 
Środowiska Gminy Kozienice  
za lata 2017-2018.

Sesję oglądać będzie można 
w Kronice Kozienickiej oraz na 
stronie kozienice.pl w zakładce  
Sesje Rady Miejskiej.

Pomoc psychologiczna
dla mieszkańców Gminy Kozienice

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz wynikających 
z tego zaostrzeń dotyczących naszego życia codziennego w wielu polskich 

rodzinach, ze względu na nakaz pozostania w domach oraz zamknięcie instytucji 
pomocowych czy terapeutycznych, dzieją się teraz prawdziwe ludzkie dramaty. 

Nasila się nie tylko przemoc w domach, w których już była. Co niepokojące prze-
moc pojawiła się w rodzinach, w których do tej pory nie było takiego problemu. 

Wzrasta też problem uzależnień czy depresji. 
W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty.

PSYCHOlOG DYżURUjąCY 
pod numerem 519 724 252 

DWA DNI W TYGODNIU: 
poniedziałki od 13.00 do 18.00, 

środy od 8.00 do 12.00
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Pierwsze maseczki trafiły do mieszkańców Targowica w Garbatce-Letnisko 
ponownie otwarta

GARBATKA-LETNISKO

OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACJA

• 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 2000 r bardzo dobry stan  
Tel. 530-901-113

• 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 nieużywane nowe kino do-
mowe Amplituner Denon AVR -X520BT 
5.1 kolumny duńskie Eltax cena 2.200 
zł.Posiadam również Keyboard Casio CA-
110 zasilacz na stałe dla młodzieży stan 
bardzo dobry cena 300zl. Więcej infor-
macji pod nr tel. 506 272 159
• Sprzedam sieczkarnię ręczną, zabytko-
wą szafę, młocarnię, kosiarkę ręczną do 
trawy STIG, ogrzewacz elektryczny do 
wody,  Tel. 603-682-978
• 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

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy, 
60m² z wyposażeniem  i klimatyzacją w 
miejscowości Wilczkowice Dolne 42 przy 
trasie Magnuszew-Warszawa, DK 79 od 
zaraz. Czynsz do uzgodnienia. 
Tel. 513-972-382
• 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

Ruszyła dystrybucja maseczek ochronnych, które zgodnie z zapowiedzią wójt Gminy 
Garbatki-Letniska Teresy Fryszkiewicz otrzyma każdy mieszkaniec zameldowany w naszej 

gminie. Maseczki wykonane są z materiału wielorazowego użytku, z możliwością umieszczenia  
w nich dodatkowego filtra.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam 3 działki (tylko całość), w 
tym 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

Pierwsze maseczki dotarły 
już do mieszkańców Anie-
lina, Brzustowa, Garbatki 
-Dziewiątki, Garbatki-Nowej, 
Garbatki-Zbyczyn, Garbatki-
-Długiej, Ponikwy, Bogucina, 
Bąkowca oraz miejscowości 
Molendy. Kolejne maseczki 
trafią do mieszkańców Gar-
batki-Letniska, a ich dystrybu-
cja powinna zakończyć się na 
początku przyszłego tygodnia 
– mówi wójt Gminy Garbatka-
-Letnisko Teresa Fryszkiewicz.  

Przypominamy, że masecz-
ki przed pierwszym użyciem 
należy wyprać i wyprasować. 
Taką samą procedurę sto-
sujemy również po każdym 
użyciu, o czym również przy-
pomina instrukcja obsługi znaj-
dująca się w  pakiecie razem  
z maseczką.

Jeśli do kogoś z różnych 
przyczyn nie dotarły ma-
seczki, prosimy o kontakt z 
Referatem Gospodarki Ko-
munalnej pod nr telefonu 
48 62 10 103 lub z sołtysem  
swojego sołectwa.

Od poniedziałku 20 kwietnia zmniejszone zostały 
obostrzenia wprowadzone w związku epidemią 

koronawirusa, w tym dotyczących handlu. W związku z 
tym wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz 
podjęła decyzję o ponownym otworzeniu targowicy.

- Już od środy 22 kwietnia 
mieszkańcy mają ponownie 
możliwość dokonywania za-
kupów na terenie naszej tar-
gowicy. Zostaje ona otwarta. 
Zwracam się jednocześnie 
do wszystkich handlujących 
i kupujących o stosowanie 
się do zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących na terenie 
naszego kraju. Pamiętajmy 
o zachowaniu bezpiecznej 
odległości 2 metrów od sie-
bie, korzystania z rękawi-

czek oraz noszeniu maseczek 
ochronnych  – apeluje wójt  
Teresa Fryszkiewicz.

Od poniedziałku 20 kwiet-
nia również zostały otwarte 
lasy i parki z wyłączeniem 
placów zabaw, te ostatnie 
zostaną w dalszym ciągu 
zamknięte do odwołania. 
Należy również pamiętać  
o obowiązku poruszania się 
w maseczkach ochronnych  
w przestrzeni publicznej.
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Enea Wytwarzanie wspiera działania w walce z koronawirusem
W trosce o zdrowie pracowników, zachowanie ciągłości działania i bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, Enea Wytwarzanie podjęła szereg działań prewencyjnych na 
terenie spółki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Spółka wspiera także 
szpitale, placówki medyczne oraz inne  instytucje, które na co dzień pomagają pacjentom  
i walczą  z wirusem.

Pierwszym krokiem, który 
podjęła Enea Wytwarzanie, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa było wdrożenie 
procedur zwiększających bez-
pieczeństwo pracowników spół-
ki. Obok mierzenia temperatury 
wszystkim osobom wchodzącym 
na teren Elektrowni, wprowa-
dzone zostały również: obowią-
zek przechodzenia przez maty 
dekontaminacyjne, zakaz wjazdu 
samochodów na teren przed-
siębiorstwa, ograniczenie prze-
mieszczania się po terenie spół-
ki, skierowanie znacznej części 
pracowników administracyjnych 
do pracy zdalnej, stosowanie 
środków dezynfekcyjnych, czy 
wprowadzenie zaostrzonych re-
gulacji dotyczących przewozów 
pracowniczych. Obecnie pra-
cownicy, przy wejściu na teren 
przedsiębiorstwa, zaopatrywani 
są w jednorazowe rękawiczki  
i maseczki ochronne, które bez-
względnie muszą używać przez 
cały dzień pracy. Każdy z pracow-
ników został także zaopatrzony 
w indywidualne środki dezyn-
fekcyjne. Te działania w Elek-
trowni wspomagają ratownicy 
przedmedyczni, którzy powołani 
zostali w ramach Grupy Ratowni-
ków Przedmedycznych, działają-
cych w Enei Wytwarzanie. Swoją 
pomoc w czasie pandemii często 
świadczą po godzinach pracy, czy 

w dzień wolny od wykonywania 
obowiązków służbowych.

W trosce o bezpieczeństwo 
pracowników i innych osób ko-
rzystających z transportu miej-
skiego, dezynfekcji poddawane 
są również autobusy, zaś kierow-
cy mają obowiązek prowadzenia 
pojazdów w maseczkach.

Pomoc finansowa i rzeczowa

Enea Wytwarzanie aktywnie 
wspiera działania ograniczające 
rozprzestrzenianie się koronawi-
rusa również poza samym przed-
siębiorstwem - spółka przezna-
czyła środki finansowe na pomoc 
szpitalom w regionie. Przekazane 
za pośrednictwem Fundacji Enea 
pieniądze trafiły i nadal trafiają do 
placówek medycznych. Wsparcie 
otrzymały: Powiatowe Centrum 
Medyczne w Grójcu, Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Nowym Mieście nad Pilicą, 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Kozienicach, Radomski Szpital 
Specjalistyczny im. dr Tytusa Cha-
łubińskiego w Radomiu. Wkrót-
ce pomoc otrzymają kolejne  
placówki medyczne.

Szpital w Kozienicach, oprócz 
pomocy finansowej otrzymał 
wsparcie materialne. Enea Wy-

twarzanie wyposażyła placów-
kę w maty dekontaminacyjne, 
zestawy rękawiczek i maseczek, 
mydło w płynie, środki higieny 
osobistej, środki bakteriobój-
cze, wodę, oraz meble. Zostało 
także zakupione urządzenie do 
dezynfekcji ambulansów wraz  
z płynem Ultra Spray. Jest to 
kompleksowy system do dezyn-
fekcji karetek za pomocą suchej 
mgły. Natomiast wiceprezes ds. 
pracowniczych, Marcin Łukasie-
wicz, z własnej inicjatywy zakupił 
materace przeciwodleżynowe.

Środki ochrony w postaci ma-
seczek wielokrotnego użytku, 
płynów do dezynfekcji rąk i po-
wierzchni oraz mydła w płynie 
otrzymały również placówka So-
cjalizacyjna Panda oraz Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Opactwie. Wolontariusze Enei 
Wytwarzanie aktywnie wspoma-
gają placówki w zbiórce książek 
dla podopiecznych. 

Maseczki i maty

Enea Wytwarzanie w trosce  
o zdrowie najbardziej potrzebu-
jących, w tym podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej im. 
Kazimiery Gruszczyńskiej w Ko-
zienicach, przekazała maseczki, 
natomiast stowarzyszenie „Z 
potrzeby serca” oraz stowarz 
yszenie „Grabowianie” z Gra-
bowa nad Pilicą zostały przez 
spółkę wyposażone w materiały 
niezbędne do uszycia masek, w 
ramach akcji charytatywnego 
szycia maseczek na potrzeby 
osób, które najbardziej narażone 
są na zarażenie koronawirusem.

Enea Wytwarzanie zadba-
ła także o swojego partnera - 
Urząd Miejski w Kozienicach. Ze 
względu na znaczenie jednostki 
dla lokalnej społeczności, urząd  
wyposażony został w środki bak-
teriobójcze i maty dekontamina-
cyjne o aktywnym działaniu de-
zynfekcyjnym i odkażającym.

Związki Zawodowe działają-
ce w Elektrowni Kozienice także 
włączyły się w niesienie pomo-
cy dla kozienickiego szpitala,  

wspierając szycie maseczek dla 
okolicznych mieszkańców. Owoc-
na okazała się również współ-
praca ze strażakami i Grupą Mo-
tocyklową HusarR z Kozienic, jej 
członkowie instruowali pracow-
ników Enei Wytwarzanie w zakre-
sie stosowania środków ochrony  
indywidualnej.

– Mamy na uwadze bezpie-
czeństwo energetyczne kraju, ale 
przede wszystkim zdrowie miesz-
kańców powiatów kozienickiego 
i radomskiego, którzy są pracow-
nikami spółki. Nasze działania 
podyktowane są także decyzją 
Rady Ministrów o zachowaniu  

i podejmowaniu wszelkich środ-
ków prewencyjnych w celu zmini-
malizowania szerzenia się koro-
nawirusa, szczególnie w obszarze 
działania spółek o strategicznym 
znaczeniu dla Polski – powiedział 
Antoni Józwowicz, Prezes Enei 
Wytwarzanie.

– W tych trudnych czasach,  
w których się znaleźliśmy ważny 
jest każdy gest, nawet ten naj-
mniejszy. Wszyscy musimy się 
wspierać, być w tym razem i jak 
widać połączone działania przy-
noszą efekty – dodał Marcin Łu-
kasiewicz, Wiceprezes Enei Wy-
twarzanie ds. Pracowniczych.
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9 KWIETNIA, w dniu wydania 
ostatniego numeru OKA, przy-
szło nam przynieść Państwu złą 
nowinę: na terenie powiatu ko-
zienickiego potwierdzone zosta-
ły dwa przypadki zachorowania 
na COVID-19, w tym przypadek 
46-letniej kobiety, będąca pra-
cownikiem medycznym Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w SPZZOZ w Kozienicach. 
14 osób z personelu szpitala skie-
rowane zostało na kwarantannę, 
podjęto decyzję o zawieszeniu 
działalności oddziału OAiIT do 
odwołania - co oznaczało rów-
nież  zawieszenie zabiegów wy-
magających zabezpieczenia an-
estezjologicznego.

Tego dnia rozpoczęła się rów-
nież w Kozienicach oficjalnie 
wielka akcja “Maseczka dla 
Mieszkańca”

10 KWIETNIA opublikowaliśmy 
informację o poddaniu kwaran-
tannie kozienickiego policjanta, 
bliskiego osoby z potwierdzonym 
zakażeniem. Wedle informacji 
przedstawionej przez rzecznik 
Komendy Wojeœódzkiej Policji,  
już wcześniej, od razu po przeka-
zaniu przełożonemu informacji 
o zachorowaniu w rodzinie, po-
licjant został natychmiast odsu-
nięty od zadań służbowych. Tego 
dnia kozienicki sanepid również 
potwierdził dwa nowe przypad-
ki zachorowań na COVID-19. W 
późnych godzinach wieczornych, 
na zlecenie Burmistrza Gminy 
Kozienice, pracownicy KGK Sp. z 

o.o. przeprowadzili dezynfekcję 
przestrzeni publicznych (w tym. 
m.in.: okolic aptek, przychodni, 
kościołów, przystanków autobu-
sowych).

11 KWIETNIA, w Wielka Sobo-
tę, podczas której tak u nas, jak i 
w całym kraju wierni musieli zre-
zygnować z porannej wizyty w 
kościele z koszyczkiem, podano 
informację, że na terenie powia-
tu kozienickiego po raz pierwszy 
odnotowane zostały aż 4 nowe 
zachorowania w ciągu doby. Ko-
zienicki szpital wstrzymał przyj-
mowanie nowych pacjentów na 
wszystkie oddziały, włącznie z 
SORe-m.

Obchody Wielkanocy zarów-
no w domach, jak i w przestrze-
ni publicznej były w tym roku z 
oczywistych powodów bardzo 
skromne. 12 KWIETNIA znala-
zło się jednak kilku zapaleńców, 
którzy chcieli przypomnieć, że 
święto to jest z natury radosne 
-  piłkarscy oldboye z powiatu ko-
zienickiego ufundowali dla pra-
cowników szpitala wielkanocne 
śniadanie. Jeszcze przed swoimi 
świątecznymi śniadaniami, do-
starczyli do kozienickiego szpita-
la wiktuały i napoje. Należy pod-
kreślić, że wszystko odbyło się z 
zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa.

13 - 14 KWIETNIA sytuacja epi-
demiologiczna na terenie nasze-
go powiatu pozostawała względ-
nie stabilna.

15 KWIETNIA, dzień przed 
wprowadzeniem obowiązku za-
słaniania ust i nosa podczas prze-
bywania na zewnątrz, a także we 
wszystkich budynkach dostęp-
nych publicznie, stowarzyszenie 
Przystanek Inicjatywa, któremu 
Gmina Kozienice powierzyła re-
alizację zadania wydawania bez-
płatnych maseczek w ramach 
akcji “Maseczka dla Mieszkańca”, 
przekazuje mieszkańcom pierw-
sze uszyte przez mieszkańców 
gminy osłony twarzy.

 Burmistrz Kozienic podjął de-
cyzję o odwołaniu. wszelkich im-
prez i wydarzeń zaplanowanych 
na terenie Gminy Kozienice aż do 
dnia 30 czerwca.

16 KWIETNIA, w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia nakazu-
jącego zakrywanie dolnej części 
twarzy, akcja nabrała tempa - w 
punkcie na dworcu w Kozieni-
cach wydano tego dnia miesz-
kańcom ponad 450 maseczek, 
a niektórzy mieszkańcy mają-
cy trudności z poruszaniem się 
mogli otrzymać je dostarczone 
wprost do domu. Niestety, tego 
dnia kozienicki sanepid poin-
formował o kolejnych 4 zakaże-
niach. Systematyczni czytelnicy 
publikowanych przez tę instytu-
cję komunikatów mogli zauwa-
żyć, że od pewnego momentu 
przestały pojawiać się opisy przy-
padków. Z przekazanych nam in-
formacji wynika, że dzieje się tak 
po prostu z braku czasu, którego 
wymagałoby redagowanie takich 
informacji i przekazywanie ich do 

zatwierdzenia, zgodnie z wymo-
gami formalnymi, warszawskiej 
centrali.

17 KWIETNIA odbyła się po-
nowna dezynfekcja przestrzeni 
publicznych na terenie sołectw, 
a 18 KWIETNIA na terenie miasta 
Kozienice. Sytuacja pozostawała 
znów względnie stabilna do dnia 
20 KWIETNIA włącznie, kiedy to 
pojawiła się dobra wiadomość: 
druga osoba z terenu naszego 
powiatu została oficjalnie uzna-
na za wyleczoną po tym, jak test 
na obecność koronawirusa dał 
dwukrotnie wynik ujemny. Ko-
bieta po 40 roku życia wyszła ze 
szpitala czując się dobrze i wróci-
ła do rodziny. Jak się dowiedzie-
liśmy, nie podlega już formalnie 
nadzorowi epidemiologicznemu, 
ale utrzymuje kontakt z kozieni-
ckim sanepidem z własnej woli.

21 KWIETNIA pojawiła się w 
mediach wiadomość, która po-
ruszyła nie tylko naszą społecz-
ność, ale i cały kraj. Dzień wcześ-
niej zmarła w szpitalu MSWiA w 
Warszawie zarażona koronawi-
rusem 59-letnia pielęgniarka od-
działu zakaźnego w Kozienicach. 
Po wcześniejszym zasłabnięciu w 
pracy - prawdopodobnie na sku-
tek cukrzycy - badania na obec-
ność koronawirusa wykonano u 
niej trzykrotnie  i dopiero ostatni 
test dał wynik pozytywny. Pra-
cownicy kozienickiego szpitala 
przez tydzień walczyli o jej zdro-
wie, bez powodzenia. Z uwagi na 
bardzo poważną niewydolność 
oddechową, podjęto decyzję o 
przewiezieniu kobiety do szpi-
tala MSWiA w Warszawie. Nie-
stety, podczas transportu stan 
pacjentki się pogorszył i kobieta 
zmarła w Warszawie po akcji 
reanimacyjnej. Był to pierwszy 
przypadek śmiertelny zakażenia 
koronawirusem dotyczący osoby 

będącej mieszkańców powiatu 
kozienickiego i zarazem pierw-
szy w Polsce, o ile korzystamy z 
poprawnych danych, przypadek 
związanej z zarażeniem korona-
wirusem śmierci pielęgniarki. 
Szpital powiatowy działa obecnie 
w ograniczonym zakresie, wciąż 
nie przyjmując nowych pacjen-
tów, poniewaz na zwolnieniach 
i kwarantannie przebywa około 
120 osób z personelu.

22 KWIETNIA
Treść ostatniego komunikatu 

kozienickiego sanepidu w mo-
mencie, gdy składamy do druku 
ten numer, przedstawia się na-
stępująco:

Stan danych w powiecie na go-
dzinę 13.00 w dniu 22 kwietnia 
2020 r.

- liczba osób aktualnie obję-
tych nadzorem epidemiologicz-
nym/(ostatnia doba): 1/(0)

- liczba osób aktualnie obję-
tych kwarantanną domową ogó-
łem: 228

- liczba osób aktualnie hospita-
lizowanych z powodu podejrze-
nia zakażenia COVID-19/(ostat-
nia doba): 6/(0)

- liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim/(ostatnia doba): 
27/(2)

- liczba ozdrowieńców / (ostat-
nia doba): 2/(0)

- liczba zgonów związanych z 
COVID-19 (przypadki z terenu 
powiatu kozienickiego) / (ostat-
nia doba): 1/(1)

Mamy nadzieję, że w kolejnym 
numerze będziemy mogli przeka-
zać Państwu więcej budujących 
informacji, nie kończąc w tak mi-
norowym nastroju. Tymczasem 
życzymy Państwu przede wszyst-
kim zdrowia i wytrwałości.

AlKo

Czyli o tym, jak rozwijała się na terenie powiatu kozienickiego sytuacja związana z epidemią 
SARS-CoV-2 od czasu ostatniego numeru naszego czasopisma, w którym umieściliśmy 

kalendarium okresu 19.03 - 08.04. Wiele się od tego czasu wydarzyło, w większości nie była to 
niestety ewolucja w kierunku pozytywnym - choć są i takie aspekty, a akcent na międzyludzką 
wzajemną życzliwość i chęć pomocy należy kłaść zawsze, a w szczególności wówczas,  
gdy czasy są trudne.

KOZIENICKIE KALENDARIUM EPIDEMII (09.04 - 22.04)

Podziękowania dla...
Gmina Kozienice i Stowarzysze-

nie Przystanek Inicjatywa dzięku-
ją wszystkim, którzy z tak wielkim 
entuzjazmem zaangażowali się w 
akcję „Maseczka dla Mieszkańca”, 
umożliwiając jej uruchomienie i 
sprawne prowadzenie, gdy spotka-
ła się z ogromnym zainteresowa-
niem. Bijemy się w piersi i z góry go-
rąco przepraszamy, jeśli za sprawą 
naszego przeoczenia czy chochlika drukarskiego poniższa lista okaże się 
niekompletna. Oto osoby i instytucje, którym należą się brawa i najwyższe 
wyrazy wdzięczności:

Wioletta Gola, Agata Markiewicz, jadwiga Kowalczyk, Urszula Wa-
wer (polecamy instrukcję szycia maseczek na kanale YouTube: Masecz-
ka Uli), Barbara Wróbel oraz Regina Kalbarczyk, Halina Karaś i Aneta 
Spytek. Panie z sołectwa Nowa Wieś

Ponadto: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenie „Sami Sobie”, 
pracownicy kozienickich przedszkoli nr 1,2,3,4, 5 i 6. W akcji biorą rów-
nież udział szkoły podstawowe nr 1, 3 i 4 w Kozienicach oraz w Świer-
żach Górnych, Brzeźnicy, janikowie, Ryczywole i Woli Chodkowskiej. 
Szyją panie w Ogrodzie jordanowskim, Szkole Muzycznej, klubie pły-
wackim Delfin,   KCRIS, KDK i żłobku Miejskim.

Marszałek apeluje do
samorządów lokalnych 
w sprawie prasy lokalnej
Do marszałka województwa mazowieckiego wpłynęło pis-

mo od Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Stowarzyszenia Ga-
zet Lokalnych i Izby Wydawców Prasy informujące o trudnej 
sytuacji lokalnej prasy. W odpowiedzi, marszałek skierował 
pismo, a zarazem apel do samorządów lokalnych z terenu 
województwa, aby w miarę możliwości wspierały rozwój lo-
kalnej prasy i czytelnictwo. 

Obecna sytuacja uderza w 
wiele branż, ale również w nie-
zależne, opiniotwórcze media. 
W niezwykle trudnej sytuacji są 
media, w tym zwłaszcza te małe, 
lokalne. Spada czytelnictwo, 
skurczyły się znacząco wpływy z 
reklam, a to wszystko wpływa na 
spadek obrotów. Jeśli ta sytuacja 
się utrzyma, wiele redakcji może 
przestać istnieć.

- Czytajmy i wspierajmy mądre, 
niezależne media i lokalną prasę. 
To one nas informują, uczą, ale 
też współtworzą lokalną demo-
krację! Inicjują debatę publiczną 
i mobilizują do działania. Kontro-

lują i budują lokalną tożsamość. 
Bez naszego wsparcia wiele ty-
tułów już wkrótce może zniknąć 
z naszego rynku… Naszą wspólną 
odpowiedzialnością jest zapo-
biec sytuacji, w której pandemia 
odebrałaby nam dostęp do opi-
niotwórczych i rzetelnych treści. 
Dlatego zachęcam Państwa do 
uwzględniania w Państwa dzia-
łaniach informacyjnych możli-
wości, jakie dają lokalne media. 
Upadek polskiej prasy lokalnej 
oznaczałby niepowetowaną stra-
tę dla demokracji i kultury. - ape-
luje w piśmie do lokalnych samo-
rządów marszałek Adam Struzik.

Jako redakcja Tygodnika OKO również borykamy się 
w tym okresie z różnymi problemami, którymi jednak 
nie chcemy Państwa zanudzać. Skłaniają nas one jed-
nak do tego, by zaplanować w maju wydanie jednego 
numeru, który ukaże się 14.05.2020


