
Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej oraz instytucji prowadzącej działalność 
prospołeczną  
 
Dom Pomocy Społecznej im. „Weterana Walki i Pracy” jest jedną z placówek, które 
otrzymały wsparcie rzeczowe w zakresie środków ochrony: płyn do dezynfekcji 75 
litrów, 2000 maseczek, 1800 rękawiczek, 150 przyłbic. Wsparcie rzeczowe, w 
zależności od potrzeb, otrzymują wszystkie domy pomocy społecznej. Do tej pory 
DPS w regionie radomskim otrzymały: 
- Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu – 10 litrów płynu do dezynfekcji, 600 
maseczek, 600 rękawiczek, 50 przyłbic, 
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą ul. Ogrodowa 18: 35 litrów 
płynu do dezynfekcji, 1100 maseczek, 1000 rękawiczek, 
- Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach – 35 l.płynu, 950 maseczek, 800 
rękawiczek, 200 przyłbic 
- Dom Pomocy Społecznej  "Pod Topolami" w Lesznowoli – 75 l. płynu, 1600 
maseczek, 1200 rękawiczek, 200 przyłbic, 
- Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście n/Pilicą: 35 l. 
płynu, 900 maseczek, 1000 rękawiczek, 
- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach : 65 l. płynu, 1400 
maseczek, 1200 rękawiczek, 50 przyłbic 
- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Lipsku: 
70 l. płynu, 1000 maseczek, 1200 rękawiczek, 100 przyłbic 
- Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 80 l. płynu, 1800 maseczek, 1600 
rękawiczek, 50 przyłbic, 
- Dom Pomocy Społecznej w Jedlance: 80 l. płynu, 1200 maseczek, 1400 
rękawiczek, 50 przyłbic, 
- Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy: 45 l. płynu, 1000 maseczek, 1400 
rękawiczek, 50 przyłbic, 
- Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w 
Radomiu: 55 l. płynu, 1000 maseczek, 1800 rękawiczek, 100 przyłbic, 
- Dom Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Zofii Holszańskiej 13: 10 l. płynu, 600 
maseczek, 1200 rękawiczek, 25 przyłbic 
- Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu: 25 l. płynu, 600 
maseczek, 400 rękawiczek, 50 przyłbic 
- Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach: 25 l. płynu, 1200 
maseczek, 1200 rękawiczek, 25 przyłbic 
- Dom Pomocy Społecznej w Gródku : 25 l. płynu, 1200 maseczek, 1200 rękawiczek, 
25 przyłbic, 
- Parafialny Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Piotra Skargi  w Grójcu: 25 l. płynu, 600 
maseczek, 600 rękawiczek, 25 przyłbic, 
- Dom Pomocy Społecznej "Nowela" w Gałkach: 35 l. płynu, 1200maseczek, 1200 
rękawiczek, 50 przyłbic, 
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni - Filia Dobrut - Schronisko 
dla Osób Bezdomnych Dobrut gm. Orońsko: 45 l. płynu, 200 maseczek, 200 
rękawiczek, 
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko "Mar-Kot" Lucimia gm. Przyłęk: 35 l. 
płynu 
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko "Mar-Kot" Pająków gm. Przyłęk:35 l. 
płynu 
- Stowarzyszenie "Podajmy Sobie Dłonie" w Radomiu: 30 l. płynu 



- Schronisko dla Bezdomnych w Radomiu ul. Słowackiego: 35 l. płynu 
- Noclegownia dla Mężczyzn i Kobiet w Radomiu, ul. Zagłoby: 35 l. płynu 
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko "Mar-Kot" Strzałków: 45 l. płynu, 
200 maseczek, 200 rękawiczek 
- Schronisko Stowarzyszenia Podajmy Sobie Dłonie Wsola: 35 l. płynu, 
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu: 30 l. płynu 
- OIK przy Zesple Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach: 30 l. płynu 
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu: 5 l. płynu, 200 
maseczek, 200 rękawiczek, 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu: 10 l. płynu, 100 maseczek. 
 
Działania Konstantego Radziwiłła, wojewody mazowieckiego, wspierający podmioty 
lecznicze 
• Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego (decyzją 
Wojewody z 3 kwietnia br., przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny) otrzymał 
ponad 376 tys. zł na zakup m.in. respiratora stacjonarnego, środków ochrony 
osobistej – kombinezonów, przyłbic, masek z filtrem, ochraniaczy na buty, rękawic 
diagnostycznych oraz środków dezynfekujących; 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach otrzymał 
ok. 55 tys. zł na zakup m.in. respiratora, kardiomonitora, wymazówek do pobierania 
materiału biologicznego, środków ochrony osobistej – kombinezonów, masek z 
filtrem, przyłbic oraz środków dezynfekujących; 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 
otrzymał ok. 463 tys. zł na zakup m.in. 4 respiratorów, aparatu do EKG, 
kardiomonitora z pulsoksymetrią termometrów bezdotykowych, środków ochrony 
osobistej – kombinezonów, masek z filtrem, przyłbic, rękawic jednorazowych a także 
środków dezynfekujących; 
• Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w 
Radomiu otrzymał ok. 63 tys. zł na zakup m.in. pulsoksymetrów, termometrów 
bezdotykowych, środków ochrony osobistej – kombinezonów, masek z filtrem, 
przyłbic, rękawic jednorazowych oraz środków dezynfekujących; 
• Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego otrzymała 
ponad 300 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej m.in. kombinezonów, masek z 
filtrem, przyłbic, gogli ochronnych, rękawic jednorazowych, środków 
dezynfekujących.  
Podmioty lecznicze z województwa mazowieckiego otrzymały także środki ochronne 
z Agencji Rezerw Materiałowych. Gogle ochronne, kombinezony, maseczki z filtrem, 
rękawiczki, środki dezynfekujące zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia. W 
regionie radomskim wsparcie otrzymały: 
• Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego (rękawice 
ochronne – 25 tys. szt., maseczki i półmaski ochronne – 19 tys. szt., kombinezony 
ochronne – 4,8 tys. szt., fartuchy ochronne – 3 tys. szt., gogle ochronne – 1,1 tys. 
szt.); 
• Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w 
Radomiu (maseczki ochronne – 10,5 tys. szt., kombinezony ochronne – 500 szt., 
gogle ochronne – 500 szt., środek do dezynfekcji rąk – 500 l, środek do dezynfekcji 
powierzchni – 100 l); 
• Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej w Radomiu (maseczki ochronne – 5 tys. szt., rękawice ochronne – 5 tys. 
szt., środek do dezynfekcji rąk – 50 l, środek do dezynfekcji powierzchni – 20 l); 



• Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. (maseczki ochronne – 10,3 tys. 
szt., kombinezony ochronne – 500 szt., gogle ochronne – 500 szt., środek do 
dezynfekcji rąk – 500 l, środek do dezynfekcji powierzchni – 100 l); 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży (gogle 
ochronne – 500 szt., maseczki ochronne – 300 szt., środek do dezynfekcji rąk – 500 
l, środek do dezynfekcji powierzchni – 100 l); 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 
(maseczki ochronne – 10,7 tys. szt., kombinezony ochronne – 1 tys. szt., gogle 
ochronne – 1 tys. szt., środek do dezynfekcji rąk – 500 l, środek do dezynfekcji 
powierzchni – 100 l); 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku (maseczki 
ochronne – 10,3 tys. szt., kombinezony ochronne – 500 szt., gogle ochronne – 500 
szt., środek do dezynfekcji rąk – 500 l, środek do dezynfekcji powierzchni – 100 l);  
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą 
(maseczki ochronne – 10,3 tys. szt., kombinezony ochronne – 500 szt., gogle 
ochronne – 500 szt., środek do dezynfekcji rąk – 500 l, środek do dezynfekcji 
powierzchni – 100 l); 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach (maseczki 
ochronne – 10,3 tys. szt., kombinezony ochronne – 500 szt., gogle ochronne – 500 
szt., środek do dezynfekcji rąk – 500 l, środek do dezynfekcji powierzchni – 100 l); 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze (maseczki 
ochronne – 10,3 tys. szt., kombinezony ochronne – 500 szt., gogle ochronne – 500 
szt., środek do dezynfekcji rąk – 500 l, środek do dezynfekcji powierzchni – 100 l); 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu (maseczki 
ochronne – 10,3 tys. szt., kombinezony ochronne – 500 szt., gogle ochronne – 500 
szt., środek do dezynfekcji rąk – 500 l, środek do dezynfekcji powierzchni – 100 l). 
Wojewoda na bieżąco przekazuje środki ochronne pochodzące z Agencji Rezerw 
Materiałowych. W regionie radomskim 10 podmiotów leczniczych otrzymało m.in. 
prawie 38 tys. masek medycznych, ok. 12 tys. masek FFP2 / FFP3, czy ponad 200 
opakowań rękawic. Były to: 
• Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, 
• Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w 
Radomiu, 
• Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej w Radomiu,  
• Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, 
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą,  
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu. 
 
Ponadto wojewoda w ramach przysługujących mu uprawnień oddelegował personel 
medyczny do pracy w placówkach medycznych na terenie regionu radomskiego (stan 
na dn 17.04.br.): 
-SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą  
5 lekarzy 
2 lekarzy 
-Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  
5 lekarzy 



4 pielęgniarzy 
6 lekarzy  
6 lekarzy  
-DPS w Niedabylu 
2 pielęgniarki  
2 pielęgniarki  
3 pielęgniarki 
-Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu 
8 lekarzy  
8 pielęgniarek 
5 pielęgniarek  
4 pielęgniarki  
-Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Starym Goździe  
2 lekarzy 
2 pielęgniarki 
1 lekarz 
2 pielęgniarki  
3 pielęgniarki  
2 pielęgniarki  
2 lekarzy 
4 pielęgniarki 
-Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu  
1 lekarz 
2 pielęgniarki  
5 pielęgniarek  
5 pielęgniarek  
 
Z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego 
wsparte zostały: 
- DPS w Tomczycach: kombinezon flizelinowy, 6 kombinezonów wysokiego ryzyka, 
20 kombinezonów plastikowych, 120 flizelinowych kombinezonów, 10 łóżek 
polowych, 10 śpiworów, 60 zestawów: ochraniacze na buty, rękawiczki, maseczki 
-DPS w Niedabylu: łóżka, śpiwory, kombinezony, maseczki, rękawiczki 
 
Aktywne działania 6 Mazowieckiej Jednostki Brygady Obrony Terytorialnej wspierają 
zapobieganie rozprzestrzenianie się koronawirusa. Terytorialsi w naszym regionie 
wsparli dotychczas takie akcje jak: 
- Dostarczanie niezbędnych produktów dla osób w kwarantannie i samotnych 
seniorów 
-Opieka nad weteranami AK 
-Transport płynów dezynfekujących dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
-Wsparcie Policji w nadzorze nad osobami pozostającymi na kwarantannie 
-Zbiórka krwi w RCKiK 
-Transport pojemników na odpady medyczne dla Radomskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego 
-Włączenie się w akcję ‘’ Siła w pomocy’’ (rozpoczęcie współpracy z ZHP) 
-Wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w realizowaniu patroli 
prewencyjnych 
-Wsparcie działań personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Iłży 



-Wsparcie personelu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w przekształceniu 
szpitala w jednoimienny oddział zakaźny  
-Dostarczenie ulotek dla osób pozostających w kwarantannie domowej z poradami 
jak przetrwać okres izolacji oraz numerem telefonu na infolinię wsparcia 
psychologicznego 
-Dystrybucja maseczek ochronnych w ramach akcji „maseczkadlapolski.pl” 
-Transport i rozładunek 4 palet wody i napojów dla DPS w Wierzbicy 
- Wsparcie służb medycznych - ewakuacja niezakażonych pacjentów ze szpitala w 
Nowym Mieście nad Pilicą 
- Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w zapewnieniu opieki nad osobami 
objętymi kwarantanną, dostarczanie żywności, leków i innych produktów 
- Rozpoczęcie współpracy z MOPS w celu dostarczania żywności osobom 
potrzebującym 
-Wsparcie Policji w nadzorze nad osobami pozostającymi na kwarantannie 
-Dostarczenie do DPS, Rodzinnego Domu Dziecka ‘’Panda’’ i Szpitala Powiatowego 
w Kozienicach 8000 szt. Jogurtów 
- Dostarczanie książek i artykułów szkolnych do PSP nr 3 w Kozienicach 
-Wsparcie Szpitala Powiatowego w Kozienicach 
- Dystrybucja w Przysusze maseczek ochronnych w ramach akcji 
„maseczkadlapolski.pl” 
- Wsparcie działań personelu Szpitala Powiatowego w Lipsku 
-Zbiórka krwi w Chlewiskach 
- Dostarczanie żywność w postaci ciepłych posiłków obiadowych dla ponad 60 osób 
do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 
- odbiór i przewóz wymazów na obecność wirusa COVID-19 z Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego „JAŚMIN” w m. Stary Gózd 
- dezynfekcja i odkażenie placówek zainfekowanych koronawirusem 
 
Spółki Skarbu Państwa przekazały do tej pory:  
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A: 
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu – 20 000 zł + sfinansowanie i 
dostarczenie śniadania Wielkanocnego dla wszystkich pracowników obecnych w 
pracy. 
Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu – 20 000 zł + finansowanie i 
dostarczenie śniadania Wielkanocnego dla wszystkich pracowników obecnych w 
pracy. 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu – 15 000 zł na zakup półmasek i gogli 
ochronnych  
Caritas Diecezji Radomskiej 20 tys. zł 
Giełda Papierów Wartościowych zadeklarowała przekazanie kwoty ok. 50 000 zł dla 
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu na sfinansowanie zakupu 
sprzętu niezbędnegodo wykonywania testów na obecność koronawirusa.w Radomiu 
Enea Wytwarzanie Sp. Z o.o. przekazała pomoc finansową dla radomskich szpitali w 
wysokości 400 000 zł, SP ZOZ w Pionkach – 100 000 zł, SP ZOZ w Kozienicach – 
100 000 zł, PCM w Grójcu 100 000 zł, SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą – 
100 000 zł, SPZZOZ w Zwoleniu – 100 000 zł. 


