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Nie żyje się,
nie kocha się,
nie umiera się
...na próbę...
Jan Paweł II
2 kwietnia, mimo wyjątkowej sytuacji,
związanej z pandemią koronawirusa, serca Polaków wróciły do wspomnień sprzed
15 lat, do momentu kiedy to cały świat
chrześcijański pogrążył się w żałobie, bowiem odszedł Ojciec Święty Jan Paweł II,
o czym w pięknych słowach poinformował arcybiskup Leonardo Sandri, mówiąc:
„Najdrożsi bracia i siostry, o godzinie 21.37
nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan
Paweł II powrócił do domu Ojca”. W Polsce odejściu papieża towarzyszył dźwięk
dzwonu Zygmunt na Wawelu. Tego samego, który 16 października 1978 r. ogłosił
wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
16 października 1978 roku, Metropolita
Krakowski Karol Wojtyła decyzją konklawe został 264. papieżem. Był pierwszym
od 455 lat następcą św. Piotra nie Włochem
i pierwszym papieżem Słowianinem,
z kraju należącego do bloku sowieckiego.
Przybrał imię Jan Paweł II, na znak symbolicznej kontynuacji przerwanego nagłą
śmiercią 33-dniowego pontyfikatu swego
poprzednika, Jana Pawła I – który z kolei
wyborem imienia nawiązywał do dziedzictwa Jana XXII i Pawła VI. Papież – pielgrzym podczas swojej ponad 26-letniej
posługi odbył 104 podróże zagraniczne,
w trakcie których spotykał się z setkami tysięcy wiernych, przedstawicielami innych

chrześcijańskich Kościołów, wyznawcami
religii niechrześcijańskich, ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz młodzieżą.
Każda jego podróż odbywała się w duchu
szerzenia miłości, pokoju i jedności oraz
podkreślania znaczenia rodziny w społeczeństwie i zachęty do niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.
1 maja 2011 roku Jan Paweł II
został ogłoszony beatyfikowanym,
a 27 kwietnia 2014 roku papież Franciszek ogłosił Go Świętym.

W Kozienicach 15. rocznicę śmierci
papieża Polaka, ze względu na pandemię
koronawirusa, uczczono bez dodatkowej
oprawy, jak to bywało w latach ubiegłych,
poprzez zapalenie zniczy pod jego pomnikiem przy Kościele Św. Krzyża.
Jan Paweł II urodził się 18 maja
1920 roku, więc niebawem obchodzić będziemy 100 rocznicę urodzin, tego Wielkiego Polaka.
SABINA SEMENIUK

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się polskimi świętami państwowymi – 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Świętem Konstytucji 3 Maja, zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców powiatu kozienickiego, by
uczcili te wyjątkowe dla naszego kraju święta poprzez wywieszenie na swojej posesji ﬂagi państwowej. Proszę, by
uczyniły to również instytucje i firmy, właściciele punktów handlowych i usługowych oraz szkoły znajdujące się na
terenie powiatu. Gest ten podkreśli znaczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz Święta Konstytucji 3 Maja, będzie
wyrazem szacunku dla najważniejszych symboli naszego Państwa, naszego Narodu, oraz hołdem dla tych wszystkich, którzy przez wieki kultywowali pamięć i walczyli o sprawy narodowe.
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego

Informacje

W 2021 roku będziemy obchodzić
230. rocznicę uchwalenia aktu Konstytucji
3 maja. Przez lata rozbioru Polski, był to
punkt w historii, do którego nasi rodacy
odnosili się w walce o wolność. Pamiętano
o tej rocznicy, nawet w okresie ciężkiego
zniewolenia. Gdy w okresie I wojny światowej poluzowano represje wobec spraw
narodowych, właśnie 3 maj jako święto
narodowe był pamiętany i obchodzony radośnie jako zapowiedź niepodległości. Nie
inaczej było i w Kozienicach w 1917 roku.
Przedstawiam Państwu zachowaną relację
z tych wydarzeń opublikowaną w ówczesnej gazecie „Ziemia Lubelska” naocznego świadka podpisanego jako M. W.
Piękny dzień 3-go maja, rocznicę pamiętnej Konstytucji, przeżyły Kozienice,
jak nigdy dotąd – w podniosłym, uroczystym nastroju. Z nastrojem dusz ludzkich
harmonizował jasny dzień słoneczny. Społeczeństwo miasteczka i okolicy odczuło
powagę chwili, nawiązało nić przerwaną
z przeszłością historyczną, rozumiejąc, że
teraźniejszość z niej wychodzi i przyszłość
na niej się oprze. Właściwą uroczystość
stanowił pochód, który wypadł nader
imponująco. Po skończonym nabożeństwie, zgromadzenie przed kościołem i na
ulicy cechy i korporacje z chorągwiami
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o barwach i godłach
narodowych, umiejętnie ugrupowane
ruszyły w należytym
porządku, z miłą
zawsze dla ucha
polskiego
pieśnią
„Boże, coś Polskę”.
Czoło pochodu stanowił pluton kadry
wojska polskiego ze
sztandarem, niesionym przez dziarskiego jeszcze weterana
z 63-go roku. Dalej szły szkoły miejskie gmin okolicznych
i dalszych, ochronka, skauci, a nad młodzieżą powiewał las chorągiewek, szelest których zlewał się w jedną melodię,
z pieśnią wyzwolenia. Za nimi poważnie
kroczyło miejscowe i z innych paraﬁi duchowieństwo, liczna delegacja Komendy
Obwodowej i kilku obywateli ziemskich;
następnie – rada miejska ze sztandarem,
cechy: kupiecki, nieruchomości miejskich,
kowalski, stolarski i inne – wszystkie z chorągwiami, straże ogniowe: kozienicka, głowaczowska, bronowicka i magnuszewska
w odświętnych strojach ze sztandarami.
Pochód zamykała młodzież zjednoczenia
ludowego w liczbie kilkudziesięciu osób,
w sprawnym ordynku, z pięknym sztandarem. Idący w pierwszym rzędzie ubrani byli
w białe sukmany, co znacznie podniosło
urok tej korporacji. Potem, jak okiem sięgnąć, nieprzebrany tłum ludzi, rozkołysane
morze głów, różnobarwne, mieniące się
barwami jaskrawych strojów wiosennych,
malowniczych, z przewagą amarantów.
Pochód rozciągnięty na przestrzeni co
najmniej 1,5 wiorsty, prowadził kierownik straży, p. Zygmuntowski. Ulice, przez
jakie pochód ciągnął, były udekorowane,
domy przyozdobione zielenią, kwiatami,
dywanami, sztandarami, wreszcie portretami znakomitych rodaków: Staszica,
Mickiewicza, Kościuszki, ks. Józefa Poniatowskiego i innych. Na jednym z rogów
ulic pochód zatrzymał się na chwilę, gdzie
burmistrz miasta p. Bednarzewski, dokonał usunięcia dawnej tablicy, zastępując
ją inną z nazwą 3-go Maja, jako odpowiadającą duchowi czasu. Pochód okrążywszy całe prawie miasteczko, skierował się
w końcu do ﬁgury w rynku, gdzie aptekarz
miejscowy, p. Wojciechowski wygłosił
mowę okolicznościową o Konstytucji. Po
wzniesionych okrzykach na cześć Konstytucji 3-go Maja i armii polskiej, obecny
jej pluton zaintonował hymn „Jeszcze
Polska nie zginęła” i, z pieśnią na ustach,

opuścił miejsce zgromadzenia. Wkrótce
pochód się rozwiązał. Program obchodu
majowego dopełnił wieczór uroczysty,
urządzony w skromnym teatrzyku miejscowym. Na treść wieczoru złożyły się utwory
wyłącznie patriotyczne. Poprzedziło wieczór słowo wstępne, które wypowiedział
p. Wojciechowski. Następnie urozmaiciły wieczór deklamacje. Z siłą i głębszym
odczuciem utworu, pięknie wypowiedziany prolog z „Dyktatora” Żuławskiego –
p. Pakosiński, który posiada zdolności
dobrego deklamatora. Myślą przewodnią
utworu jest wskazówka dla społeczeństw,
że na nie spada ciężar obowiązków przez
historię przekazanych, atoli nie w lekkomyślności, nie w rozbieżności, nie
w zachowaniu się, w rozumie pojętej pracy skonsolidowanej podołać im będzie
mogła. Równie doskonale i z humorem
odtworzyli „Obrazek z 63-go roku” pp.
Naurkowski i Zaborski. Dobrze wyszedł
i monolog pt. „Ostatni raport przyjęty
przez kapitana Legionów Polskich Kubę
Bojarskiego pod Limanową” wypowiedziany przez p. Zaborskiego. Odegrano
następnie dwie jednoaktówki „X-ty pawilon” i „Stary mundur”. W grze brali
udział Cerwońska, Ćwielichówna, Ogorzanek, Pakosiński, Nowakowski i inni.
Natem uroczystość majową zakończono.
Jeżeli obchody narodowe budzą ducha z uśpienia i przysposabiają do czynu, to rzec można, że obchód 3 maja
w Kozienicach spełnił to zadanie należycie. Każdy bowiem, co znał przedtem
stosunki miejscowe i okolicy, wie o tym,
jak dalece uległy one przekształceniu,
co się jaskrawo uwydatniło w obchodzie
majowym. Wyrazy gorącego uznania należą się Szanownemu Komitetowi, który
nie szczędził trudów i wysiłków, ażeby
obchód wypadł najwspanialej. To też
gorliwa praca Komitetu została sowicie
wynagrodzona przez liczny współudział
w pochodzie kilkutysięcznego zastępu.
A wszystkich uczestników obchodu stało
się udziałem to głębokie zadowolenie, jakie płynie z poczucia godnie spełnionego
obowiązku. M. W.
Prawdopodobnie ulicę upamiętniającą Konstytucję 3 Maja, burmistrz
i rajcy miejscy w Kozienicach nadali jako jedni z pierwszych w Polsce,
a może pierwsi, to już do dalszych
badań. Dla ścisłości faktów nazwę
„3 maja” nadano wówczas obecnej
ul. Kochanowskiego.
Opracował: Marek Gozdera – Sekretarz Związku Piłsudczyków RP Okręgu
Kozienickiego
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia/Informacje

3 kwietnia za pośrednictwem
Starostwa Powiatowego w Kozienicach Zakłady Mleczarskie „Obory”
w Kozienicach przekazały nieodpłatnie 8 tysięcy jogurtów. Połowa trafiła do
Szpitala Powiatowego, pozostała część
przeznaczona została dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery
Gruszczyńskiej w Kozienicach, PANDY,
Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej – Radom-Sadków stacjonujących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Kochanowskiego w Kozienicach.
W związku z pandemią koronawirusa
szpital wspierają również samorządowcy
powiatu kozienickiego. Wpłat dokonali
już m.in. Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Radny
Rady Powiatu Kozienickiego, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu.
Przypominamy, że dowolną kwotę
na ww. cel można wpłacić za pośrednictwem Fundacji „Zdrowe Dziecko”

www.kozienicepowiat.pl

w Kozienicach na rachunek bankowy
85 1240 5862 1111 0000 5102 5807 z dopiskiem Szpital Powiatowy.
Dziękujemy za wszelkiego rodzaju

wsparcie i zachęcamy do włączania się
w akcję przeciwdziałania pandemii koronawirusa.
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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 bezpieczeństwo pracowników spółki. Obok mierzenia temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren Elektrowni, wprowadzone zostały również: obowiązek przechodzenia
przez maty dekontaminacyjne, zakaz wjazdu samochodów na teren
przedsiębiorstwa, ograniczenie przemieszczania się po terenie spółki,
skierowanie znacznej części pracowników administracyjnych do pracy zdalnej, stosowanie środków dezynfekcyjnych, czy wprowadzenie zaostrzonych regulacji dotyczących przewozów pracowniczych.
Obecnie pracownicy, przy wejściu na teren przedsiębiorstwa, zaopatrywani są w jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne, które
bezwzględnie muszą używać przez cały dzień pracy. Każdy z pracowników został także zaopatrzony w indywidualne środki dezynfekcyjne. Te działania w Elektrowni wspomagają ratownicy przedmedyczni, którzy powołani zostali w ramach Grupy Ratowników
Przedmedycznych, działających 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 korzystających z transportu miejskiego, dezynfekcji poddawane są
również autobusy, zaś kierowcy mają obowiązek prowadzenia
pojazdów w maseczkach.
Pomoc ﬁnansowa i rzeczowa
Enea Wytwarzanie aktywnie wspiera działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa również poza samym przedsiębiorstwem, spółka przeznaczyła 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 Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu. Wkrótce pomoc otrzymają kolejne placówki medyczne.
Szpital w Kozienicach, oprócz pomocy finansowej otrzymał
wsparcie materialne. Enea Wytwarzanie wyposażyła placówkę
w maty dekontaminacyjne, zestawy rękawiczek i maseczek, mydło w płynie, środki higieny osobistej, środki bakteriobójcze, wodę,
oraz meble. Zostało także zakupione urządzenie do dezynfekcji am-

bulansów wraz z płynem Ultra Spray. Jest to kompleksowy system
do dezynfekcji karetek za pomocą suchej mgły. Natomiast Wiceprezes ds. Pracowniczych, Marcin Łukasiewicz, z własnej inicjatywy zakupił materace przeciwodleżynowe.
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Środki ochrony w postaci maseczek wielokrotnego użytku, płynów
do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz mydła w płynie otrzymały również placówka Socjalizacyjna Panda oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie. Wolontariusze Enei Wytwarzanie
aktywnie wspomagają placówki w zbiórce książek dla podopiecznych.

Maseczki i maty
Enea Wytwarzanie w trosce o zdrowie najbardziej potrzebujących, w tym podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im.
Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach, przekazała maseczki,
natomiast stowarzyszenie „Z potrzeby serca” oraz stowarzyszenie „Grabowianie” z Grabowa 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 zadbała także o swojego partnera – Urząd
Miejski w Kozienicach. Ze względu na znaczenie jednostki dla
lokalnej społeczności, urząd wyposażony został w środki bakteriobójcze i maty dekontaminacyjne o aktywnym działaniu dezynfekcyjnym i odkażającym.

Związki Zawodowe działające w Elektrowni Kozienice także
włączyły się w niesienie pomocy dla kozienickiego szpitala, wspierając szycie maseczek dla okolicznych mieszkańców. Owocna okazała
się również współpraca ze strażakami i Grupą Motocyklową HusarR
z Kozienic, jej członkowie instruowali pracowników Enei Wytwarzanie w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.
– Mamy na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale przede
wszystkim zdrowie mieszkańców powiatów kozienickiego i radomskiego, którzy są pracownikami spółki. Nasze działania
podyktowane są także decyzją Rady Ministrów o zachowaniu
i podejmowaniu wszelkich środków prewencyjnych w celu zminimalizowania szerzenia się koronawirusa, 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 najmniejszy. Wszyscy musimy się
wspierać, być w tym razem i jak widać połączone działania
przynoszą efekty – dodał Marcin Łukasiewicz, Wiceprezes
Enei Wytwarzanie ds. Pracowniczych.

JUSTYNA TKACZYK-KUREK
Zastępca Kierownika Biura Komunikacji
Koordynator ds. Wolontariatu
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
www.kozienicepowiat.pl
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30 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Kozienickiego, w którym
wzięli udział Andrzej Jung – Starosta,
Przewodniczący Zarządu, Józef Grzegorz
Małaśnicki – Wicestarosta, Waldemar Banaś, Marek Kucharski, Małgorzata Siekut. Po posiedzeniu Zarządu odbyła się
XX Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
VI kadencji. Oprócz Członków Zarządu
wzięli w niej udział Radni: Włodzimierz
Stysiak, Henryk Plak, Grzegorz Sotowski, Tomasz Trela, Waldemar Witkowski,
Marcin Zmitrowicz oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś. Dziękujemy za obecność
radnych w tym trudnym czasie, bo dzięki
temu można było podjąć konieczne i niezwykle ważne uchwały, dotyczące m.in.
przekazania pieniędzy dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach.
Po rozpoczęciu obrad i stwierdzeniu quorum podjęte zostały uchwały w sprawach:
– określenia maksymalnej wysokości
pożyczek udzielanych przez Zarząd
Powiatu Kozienickiego w 2020 roku;
Maksymalna wysokość pożyczek uchwalona została na kwotę 1.500.000,00 zł,
pożyczka przewidziana jest dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
– wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach na przedłużenie zawartej
umowy najmu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu,
Wyrażono zgodę na przedłużenie zawartej
umowy najmu do 31 grudnia 2020 roku.

– wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Kozienickiego,
Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Władysława Sikorskiego
(0,2555 ha) stanowiącej drogę dojazdową
do Szpitala Powiatowego.
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2020 – 2032,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020 r.
Najważniejsze zmiany wprowadzone
w budżecie Powiatu Kozienickiego na
2020 r. dotyczą przekazania dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach środków

ﬁnansowych w kwocie 385.000,00 zł
pochodzących z niewykorzystanych
środków z lat ubiegłych. Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie wkładów
własnych do realizowanych przez SP
ZZOZ projektów współﬁnansowanych ze
środków UE. Dla Szpitala Powiatowego
w Kozienicach przekazana została również kwota 345.000,00 zł, są to
środki ﬁnansowe pochodzące z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego dla Powiatu Kozienickiego
w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową związaną z zapobieganiem
i leczeniem COVID-19 i innych chorób
zakaźnych z przeznaczeniem na zakup
sprzętu medycznego (respiratory i dezynfekator).
MONIKA WIRASZKA

7 kwietnia 1944 r. pod Molendami rozegrała się największa na terenie obwodu
kozienickiego AK bitwa oddziałów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej
z wojskami okupanta. Pod wsią Niemcy zorganizowali obławę na oddziały AK
i BCh „Gryfa” i „Tomasza”. W walce
pod Molendami zginęło 19 partyzantów
i 3 mieszkańców wsi.
Każdego roku, aby uczcić pamięć
poległych partyzantów, pod pomnikiem, upamiętniającym ich heroiczne
bohaterstwo, w Molendach, odbywały
się patriotyczne uroczystości. Niestety
tegoroczna trudna sytuacja, związana
z pandemią koronawirusa uniemożliwiła
zorganizowanie oficjalnych uroczystości.
Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy.
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego
w Kozienicach zapalił znicz pod pomnikiem, upamiętniając 76. rocznicę tego historycznego wydarzenia.
www.kozienicepowiat.pl
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Wydarzenia

14 kwietnia, za pośrednictwem
Starostwa Powiatowego w Kozienicach, do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz Domu Pomocy Społecznej
im. Kazimiery Gruszczyńskiej, trafiła kolejna partia przyłbic ochronnych, w ilości 50 sztuk. Zostały one
wykonane przez Marcina Śmietankę z materiałów pochodzących
z zasobów własnych.

Pierwsza partia przyłbic wykonanych przez pana Marcina została
przekazana 8 kwietnia. Łącznie do
Szpitala Powiatowego trafiło 80 szt.
przyłbic, a do DPS 20 szt. Jeszcze
raz serdecznie dziękujemy za okazane
wsparcie.
MONIKA WIRASZKA

10 kwietnia 2010 roku o godz. 8.41
w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj
rozbił się samolot Tu-154M z prezydentem Lechem Kaczyńskim, pierwszą damą
i pozostałymi 94 osobami. W katastrofie
zginęli m.in. najwyżsi dowódcy wojska
i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja miała uczestniczyć w obchodach 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej.
W 10. rocznicę tych dramatycznych
wydarzeń oraz 80. zbrodni katyńskiej,
w związku z wyjątkową sytuacją dotyczącą pandemii koronawirusa w naszym
kraju oraz wszystkimi obostrzeniami,
wprowadzonymi w celu podniesienia
bezpieczeństwa obywateli, w powiecie
kozienickim, obchody upamiętniające te
wydarzenia zawężone zostały do złożenia
kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości
w Kozienicach przez delegację Gminy
Kozienice i zapalenia znicza przez przedstawiciela Powiatu Kozienickiego.
SABINA SEMENIUK

6 marca w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu odbył się etap regionalny
Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE – wędrówka
po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Tegoroczna edycja dotyczyła Szwajcarii. W konkursie uczestniczyły zespoły
z 9 szkół (z Radomia, Pionek i Kozienic).
Zwyciężyła drużyna z I LO w Kozienicach w składzie Zuzanna Polanowska,
Mateusz Purchała i Dawid Redmerski,
tym samym awansowała do etapu ogólnopolskiego. Gratulujemy!!!
Red. LO
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Szanowni mieszkańcy,
Starostwo Powiatowe w Kozienicach zostało zamknięte dla interesantów od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania.
W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Starosta Kozienicki zdecydował o zamknięciu budynków Starostwa Powiatowego w Kozienicach
przy ul. Kochanowskiego 15 i Kochanowskiego 28 dla interesantów.
Zawieszona zostaje działalność wszystkich wydziałów Starostwa dla bezpośredniej obsługi klientów.
Prosimy mieszkańców o załatwianie spraw drogą elektroniczną, drogą pocztową, poprzez e-puap. W sprawach pilnych prosimy
o zostawianie korespondencji w skrzynce znajdującej się na drzwiach urzędu po prawej stronie.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie załatwiał sprawy związane ze zgłoszeniami prac geodezyjnych:
• za pośrednictwem geoportalu https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej podgik@kozienicepowiat.pl ,
• telefonicznie obsługa 48 611 73 81, weryfikatorzy 48 611 73 87.
Pracownicy będą dostępni pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Kasa urzędu nie będzie czynna. Prosimy o dokonywanie płatności bezpośrednio na konto bankowe:
42 1240 5703 1111 0000 4904 9976 – dotyczy opłat komunikacyjnych i geodezyjnych
95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 – dotyczy opłat z tytułu gruntów Skarbu Państwa
W przypadku potrzeby skorzystania z porad Powiatowego Rzecznika Konsumentów prosimy o wcześniejszy kontakt w godzinach pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, tj. w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00, każdy wtorek w godz.
9.00 – 15.30 oraz w każdy czwartek w godz. 9.00 – 15.30 pod nr 48 611 73 00 lub 48 611 73 65 lub 48 360 75 91 lub mailowo
rzecznik@kozienicepowiat.pl. Rzecznik będzie świadczył porady tylko telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Kozienicach, na który należy dokonywać opłat komunikacyjnych.
BANK PEKAO S.A. 42 1240 5703 1111 0000 4904 9976
1) Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terenie
powiatu kozienickiego (tablice białe WKZ...) kwota przelewu – 81 zł
tytułem: opłata za – PC, ZL, DR – 80zł
opłata ewidencyjna – 1 zł
2) Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terenie
powiatu kozienickiego (tablice czarne) kwota przelewu –
180,50 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, NK, ZL, DR – 178,50 zł
opłata ewidencyjna – 2 zł
3) Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP – kwota przelewu – 180,50 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, NK, ZL, DR – 178,50 zł
opłata ewidencyjna – 2 zł
4) Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy kwota
przelewu – 256 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, NK, ZL, DR, KP – 253,50 zł
opłata ewidencyjna – 2,50 zł
5) Rejestracja motocykla sprowadzonego z zagranicy kwota
przelewu – 197 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, ZL, DR, KP – 195 zł
opłata ewidencyjna – 2 zł
6) Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
(motocykl/ciągnik/przyczepa) kwota przelewu – 121,50 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, ZL, DR – 120 zł
opłata ewidencyjna – 1,50 zł
7) Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (ciągnik/
przyczepa) kwota przelewu – 121,50 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, ZL, DR – 120 zł
opłata ewidencyjna – l,50 zł
www.kozienicepowiat.pl

8) Wymiana dowodu rejestracyjnego (zmiana danych, brak
miejsca na wpis badania technicznego) kwota przelewu
– 54,50 zł
tytułem: opłata za DR – 54 zł
opłata ewidencyjna – 0,50 zł
9) Wtórnik dowodu rejestracyjnego kwota przelewu –
73,50 zł
tytułem: opłata za – PC, DR – 72,50 zł
opłata ewidencyjna – l zł
10) Rejestracja pojazdu na tablice tymczasowe samochodowe kwota przelewu – 62 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, ZL - 6l zł
opłata ewidencyjna – l zł
11) Rejestracja pojazdu tablice tymczasowe motocyklowe/
motorowerowe/ciągnik – 37,75 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, ZL – 36,75 zł
opłata ewidencyjna – 1 zł
12) Rejestracja pojazdu na tablice tymczasowe przyczepa
kwota przelewu – 40,75 zł
tytułem: opłata za – TR, PC, ZL – 39,75 zł
opłata ewidencyjna – l zł
Opłaty skarbowe należy uiszczać na podany niżej numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Kozienicach.
URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH
BANK PEKAO S.A. O/KOZIENICE
39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
1) Tytułem opłata za: wydanie zaświadczenia – 17 zł
2) Tytułem opłata za: pełnomocnictwo – 17 zł
3) Tytułem opłata za: wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
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Oferta edukacyjna/Wydarzenia

Zaprasza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz
ze sprzężeniami (autyzm i inne) do:
• Szkoły Podstawowej
• Szkoły Przyspasabiającej do Pracy
• Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego
Uczniowie mogą korzystać z zakwaterowania w internacie.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającą uczniom naukę, opiekę i bezpieczeństwo.
OFERUJEMY:
• Prace w małych zespołach
• Indywidualne podejście do każdego ucznia
• Pracę z użyciem technologii informacyjno – komunikacyjnej
TIK
• Rodzinną atmosferę
• Bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania (sportowe, teatralne, artystyczne, turystyczno-krajoznawcze, fotograficzne, czytelnicze)
PROWADZIMY TERAPIĘ:
• AAC – Alternatywne Metody Porozumiewania się
• Behawioralną
• Sensoryczną (SI)
• Polisensoryczną (Sala Doświadczania Świata)
• EEG Biofeedback
• Terapia Ręki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Opactwo 18
26-922 Sieciechów
tel./fax. 48 621-60-03
www.soswopactwo.pl
e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl

ZAPEWNIAMY: pomoc psychologa, pedagoga, logopedy oraz udział w imprezach integracyjnych (wycieczki, rajdy,
obozy sportowe, zawody).
POSTAW NA DOBRO SWOJEGO DZIECKA I JEGO
LEPSZE JUTRO!
DLA NAS KAŻDY JEST WYJĄTKOWY!

Mimo, że I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach jest zamknięte do odwołania, to chcielibyśmy już dziś poinformować o wynikach szkolnego konkursu
języka niemieckiego „Deutsche Sprichwörter und Redewendungen”. Już od dziecka wiemy, co oznaczają wyrażenia „zamieniać
się w słuch”, „jak groch z kapustą”, czy „strzelić byka”. Ale jak
to wyrazić w języku niemieckim? Czy można przetłumaczyć te
wyrażenia dosłownie, słowo po słowie? Czy na pewno zostaniemy zrozumiani przez rodzimych użytkowników tego języka? Niekoniecznie. Aby być dobrze zrozumianym musimy znać
idiomy i przysłowia. Dlatego też 24 lutego 2020 r. 14 uczniów
naszej szkoły wzięło udział w zmaganiach o tytuł mistrza idiomów i przysłów niemieckich. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 6 zadań sprawdzających znajomość łącznie 100 idiomów
i przysłów. Najlepszymi okazali się:
I miejsce – Weronika Krupa z kl. IgB
II miejsce – Amelia Worobiec z kl. IgB
III miejsce – Natalia Skiba z kl. IgB
IV miejsce – Julia Telbusiewicz z kl. IIIA
Wyróżnienia otrzymali:
Maria Świerczyńska z kl. IgA
Maja Słowińska z kl. IgA
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Monika Dzik z kl. IpC
Jakub Stankiewicz z kl. IIIA
Na zwycięzców czekają nagrody, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu języka niemieckiego!:)
IZABELA BARCIKOWSKA-POŹDZIK

www.kozienicepowiat.pl

Informacje

XXI wiek to wiek różnorodności. Żyjemy w wielokulturowym
świecie. Obok nas mieszkają ludzie innych ras, religii, osoby
o skrajnie odmiennych poglądach
politycznych, czy o innej orientacji seksualnej. Tęcza nad nami
jest wielokolorowa. Nie oznacza to
niestety, że uprzedzenia zniknęły.
Mimo, iż różnorodność towarzyszy
nam każdego dnia nadal wielu jej
nie akceptuje. Dlatego tak ważne
jest, by pokazać dziecku, że inność
i różnorodność są wartością, a nie
piętnem. Coraz częściej mówi się
o szeroko rozumianej tolerancji,
bycie tolerancyjnym stało się nawet modne. Lecz czym ona jest?
Tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa tolerantia, czyli cierpliwa
wytrwałość. To postawa osobista
odznaczająca się akceptowaniem,
a nawet poszanowaniem poglądów, cech i zachowań innych ludzi,
a także ich samych. Tolerancja to
inaczej wyrozumiałość, zrozumienie.
Dzieci od najmłodszych lat powinny być uczone szacunku do
drugiego człowieka. To, w jaki sposób nasze dziecko odbierze inność,
zależy w dużej mierze od nas. Od
wartości, które mu przekażemy.
Dziecko nie nauczy się tolerancji,
jeżeli nie doświadczy jej w domu.
Pięć sposobów, by nauczyć dziecko
tolerancji.
1. Rozmawiajmy z dzieckiem.
Język pogardy jest pierwszym
krokiem ku nietolerancji. Pamiętajmy, że dzieci posługują się zasłyszanym w domu czy w szkole
językiem. Dzieci dziwią się, gdy
zobaczą kogoś „innego” od siebie
czy jego bliskich. Pytanie rodzica o ową inność jest prawidłowe.
To naszą rolą jest wytłumaczenie
w zrozumiały dla dziecka sposób
faktu, że ludzie różnią się między
sobą kolorem skóry, narodowością,
orientacją seksualną, religią. Obok
www.kozienicepowiat.pl

zdrowych są też niepełnosprawni.
Każdy z nas jest inny, wszyscy jednak jesteśmy równi.
2. Pomagajmy dobierać słowa.
Gdy dziecko zareaguje na osobę
innej kultury, rasy czy orientacji
epitetem zasłyszanym na podwórku czy w szkole, musimy mu wytłumaczyć, dlaczego taki język jest
niewłaściwy. Ważne jest podkreślenie, że słowa ranią. Zapytajmy, jakby ono czuło się, gdyby usłyszało
o sobie podobne stwierdzenie? Dowiedz się, co jest przyczyną takiej
oceny i wytłumacz dlaczego jest
ona niewłaściwa i krzywdząca.
3. Oswajajmy dziecko z innością.
Dziecko powinno mieć świadomość, że świat jest różnorodny.
Podczas czytania książek, oglądania filmów, spacerów, słuchania
muzyki oswajajmy je z faktem, że
ludzie różnią się wieloma cechami,
a inność jest wartością.
4. Pokazujmy dziecku różnorodność.
Gdy dziecko doświadczy wartości różnorodności, łatwiej będzie mu walczyć z uprzedzeniami.
Należy pokazywać dziecku świat,
dawać możliwość poznawania go.
Spraw, by na co dzień miało kontakt z innymi ludźmi. Obcując
z różnorodnością dziecko najlepiej
zrozumie na czym polega tolerancja i stanie się ona czymś dla niego
naturalnym.
5. Dajmy przykład.
Najważniejsze jest danie dziecku właściwego przykładu. Musimy
zacząć od siebie. Jeżeli chcemy,
aby dziecko miało szacunek do
innych miejmy szacunek do niego. Unikniesz generalizacji i nie
powielania stereotypów, jeżeli nie
będą one pojawiały się w rodzinnych rozmowach. Nauczysz dziecko empatii będąc empatycznym.
Nie oskarżaj, nie oceniaj po pozorach, nie stygmatyzuj, nie używaj
mowy nienawiści. Dziecko wychowane w atmosferze tolerancji uzna

taki system wartości za naturalny.
Poziom tolerancji świadczy zarówno o kulturze jednostki jak i całego społeczeństwa. Człowiek uczy
się tolerancji przede wszystkim
w domu rodzinnym. Najważniejsze
jest, aby rodzice wypowiadali się
o innych ludziach bez tonu wartościującego, oceniającego. Dzieci
uczą się przede wszystkim poprzez
naśladownictwo
i
kopiowanie
wzorców, dlatego też żaden rodzic
nie nauczy potomstwa akceptacji
inności, jeżeli sam posiada uprzedzenia. Bardzo ważny jest stosunek rodziców do dzieci. Te, które
są przez rodziców szanowane i akceptowane, powielają taką postawę
w stosunku do innych ludzi. Poczucie własnej wartości sprawia, że
nie będą skłonne ulegać postawie
rasistowskiej i będą sprzeciwiać się
krzywdzeniu i poniżaniu innych.
Można nauczyć dzieci akceptacji
inności m.in. poprzez okazywanie
im szacunku, reagowanie na przejawy nietolerancji, czy wspieranie ich
ciekawości. W wychowaniu dzieci
w tolerancji do świata najważniejsza jest rozmowa, pokazywanie
i objaśnianie rzeczywistości. Pomaga to w budowaniu przekonania,
że „inność” nie oznacza, że ktoś
jest gorszy. Różnorodność jest wartościowa i pożądana. Pomocne są
częste rozmowy, czytanie książek,
oglądanie filmów podróżniczych,
dzięki którym dziecko może poznawać inne kultury i religie. Wiedza
i doświadczanie wielokulturowości
zabezpieczają przed stereotypami
i poszerzają świadomość. Dzieci
uczą się, że świat nie byłby tak ciekawy, gdyby nie był zróżnicowany.
To tak jak tęcza, która nie byłaby
taka piękna, gdyby była jednobarwna. Taki sposób wychowania powoduje, że dzieci stają się otwarte na
to, co nowe i nieznane.
PAULINA CHLEWICKA
Psycholog
Terapeuta zaburzeń seksualnych
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju
zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę,
kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym
samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?
W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi, czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.
Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?
a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych
zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.
Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy
lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości
rzeźnej zwierzęcia.
b) Należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację gospodarstwa w celu przeprowadzenia badania przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie
towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.
c) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.
Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności?
Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku
uboju zwierząt w rzeźni.
Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?
W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych
oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.
Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie
kwalifikacje.
Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego urzędowego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający
ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.
Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia ?
Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:
• oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów
leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania
i okresów karencji;
• świadectwo urzędowe – stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.
Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni?
Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju
zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy
warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.
Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?
Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone.
W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:
1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,
2) tusza może być:
• poddana utylizacji lub
• za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce
się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).
Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę
do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy
przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie
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może być oferowane do sprzedaży.
Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?
W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji
pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia ?
Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny,
czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.
Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez
ludzi.
Natomiast, gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi
koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za
zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.
Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa?
W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest
powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, świni
lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni.
Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi
2 dni w przypadku uboju z konieczności świń.
Opracowano w:
Departamencie Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska
72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Stowarzyszenie Kozienickie Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery
Gruszczyńskiej w Kozienicach prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup ozonatora oraz lamp bakteriobójczych
dla Oddziału Zakaźnego Szpitala
Powiatowego w Kozienicach.
Działanie bakteriobójcze ozonatora jest około 50 razy skuteczniejsze od
www.kozienicepowiat.pl

chloru, stąd wykorzystuje się go do dezynfekcji wody pitnej oraz dezynfekcji
pomieszczeń z bakterii i wirusów. Lampy
bakteriobójcze nieodwracalnie dezaktywują wirusy i grzyby.
Pomóżmy wspólnie lekarzom, pracownikom służb medycznych oraz
pacjentom Oddziału Zakaźnego w Kozienicach w walce z epidemią koronawirusa. Dla wszystkich jest to bardzo
trudny okres w życiu, gdyż boimy się
o swoje zdrowie i naszych bliskich.
Szpitale w całej Polsce borykają się
z brakiem wystarczającego wyposażenia oraz podstawowych środków
ochrony osobistej. Perspektywa kolejnych tygodni pracy w walce z szybko
rosnącą liczbą osób zakażonych COVID 19, bez dostępu do sprzętu ratującego życie, powoduje wielki niepokój
i bezradność wśród lekarzy i pielęgniarek naszego szpitala. Dlatego pomóż-

my IM WSZYSTKIM i sobie samym!
7 kwietnia obchodziliśmy Światowy
Dzień Zdrowia i Dzień Pracowników
Służby Zdrowia dlatego pamiętajmy
o NICH nie tylko przy tej okazji.
Akcję można wesprzeć wpłacając
środki na konto Hospicjum: nr 29 1240
5862 1111 0010 8297 6641 – Bank
PeKao SA o/Kozienice z dopiskiem
„Zbiórka na rzecz Oddziału Zakaźnego w Kozienicach”.
Hospicjum, jako pierwszy darczyńca, przekazało w ramach tej zbiórki
15.000,00 zł.
Informacje dotyczące aktualnej kwoty zbiórki będą wyświetlane „na pasku”
z bieżącymi informacjami w lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”
Ks. TOMASZ PASTUSZKA
Prezes Kozienickiego Hospicjum im. Sł.
B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
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