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200 lat dla Pana Władysława Armentowicza!!!     więcej str. 8

Kozienice. Chocholi taniec wciąż trwa…
Podczas nadzwyczajnej 

sesji Rady Powiatu ko-
zienickiego zwołanej na 
wniosek 7. radnych  dysku-
sja skupiła się głównie na 
krytyce dotychczasowych 
działań dyrekcji szpitala i 
zarządu starostwa. Podno-
szono, że pomysł wydzier-

żawienia szpitala prywat-
nemu podmiotowi jest 
najgorszym z możliwych. 
Jak podkreślił Janusz Mar-
szałek, lekarz anestezjolog 
od 16 lat pracujący w szpi-
talu, nie można sytuacji w 
Kozienicach porównywać 
np. do Pułtuska, gdzie do-

szło do prywatyzacji szpi-
tala.  – Kozienicki szpital 
nadal funkcjonuje, są w 
nim ludzie , którzy tak jak 
ja pracują tu od początku 
swojej kariery zawodo-
wej, dodał Marszałek. Za-
sugerował, że jako prze-
wodniczący zespołu ds. 
restrukturyzacji szpitala  
powołanego 21 stycznia 
br. widzi szansę na samo-
dzielne wyjście z obecnej 
sytuacji. - Prywatyzacja 
zniweczy wysiłek wielu lu-
dzi, szpital wciąż ma swoja 
renomę czego dowodem 
jest  także fakt, ze połowa 
pacjentów pochodzi spoza 
powiatu kozienickiego

Wielu radnych w swoich 
wypowiedziach podkre-
ślało, że taka sama dys-
kusja odbywała się i rok i 
dwa lata temu, i nic z tego 
nie wynikło. Zwiększyło 
się tylko zadłużenie, tyl-
ko w ciągu pierwszych 9. 
miesięcy 2018 roku strata 
wyniosła ponad 7,2 mln. 
złotych.  Podania, cho-
ciaż przybliżonych danych 
za cały rok, żądał radny 
Zbigniew Sitkowski. W 
odpowiedzi dyrektor Ja-
rosław Pawlik stwierdził, 
że specyfika szpitala unie-
możliwia podania takich 
niekompletnych danych, 
które później zafunkcjo-

nują w przestrzeni pub-
licznej. 

Radni wchodzą do gry

Po dyskusji radni powo-
łali własny zespół szybkie-
go reagowania  na czele 
którego stanął  Zbigniew 
Sitkowski. Ponadto w 
składzie znaleźli się radni: 
Tomasz Trela, Emanuel Za-
wodnik i Stanisław Orze-
chowski.

Czy powołanie tych 
dwóch zespołów, we-
wnątrz szpitala i rady,  
może przynieść jakieś 

trwałe rezultaty?  Szan-
se, mimo szczerych chęci 
ich członków, wydają się 
małe. Przede wszystkim 
nie widać żadnych poważ-
nych działań ze strony za-
rządu powiatu jak i dyrek-
cji szpitala. Gołym okiem 
widać, że dla starostwa i 
dyrekcji jedynym realnym 
rozwiązaniem jest prywa-
tyzacja szpitala. Kozieni-
ckiego już coraz bardziej 
tylko z nazwy, bo kozieni-
ckich lekarzy mamy coraz 
bardziej jak na lekarstwo.

Edmund Kordas

26-900 Kozienice, ul Warszawska 51/1
tel. 505-401-915

Tak w skrócie określić można sytuację kozienickiego szpitala powiatowego
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W co Pan gra … 
Podczas jubileuszowych obchodów 10 rocznicy 

działalności Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozieni-
cka” można było się dowiedzieć od byłego burmistrza 
Kozienic Tomasza Śmietanki, że jako radny Sejmiku 
wojewódzkiego będzie pozyskiwał (załatwiał) środki 
dla LGD w Kozienicach. Podpierał się nawet w ich zdo-
bywanie na niektórych z zaproszonych gości. 

Pana ostatnia kampania wyborcza do sejmiku woje-
wódzkiego opierała się właściwie na jednym podsta-
wowym haśle: „Jak się tam dostanę to będę dla Kozie-
nic załatwiał pieniądze”. Rozmawiając z mieszkańcami 
naszego miasta zauważyłem, że właśnie wśród nich 
wykreował Pan sobie taki przekaz. Myślałam, no cóż 
tak już jest, ze każdy podczas wyborów mówi co chce a 
potem robi co mu pasuje. Ale zauważył Pan, że to działa  
i po wyborach nadal kontynuuje tą sama tezę. 

Sukces Lokalnej Grupy Działania w Kozienicach osiąg-
nięty został poprzez ciężką prace i dobrze napisane 
programy przez profesjonalnie przygotowane do tego 
osoby, a nie rzucanych haseł. Podobnie jest z nowym 
burmistrzem, który z powodzeniem dawał sobie radę w 
zdobywaniu funduszy unijnych pracując w gminie Gło-
waczów i da sobie radę w gminie Kozienice. Ciekawy 
jestem, jakie osiągnięcia w tym zakresie ma były bur-
mistrz Tomasz Śmietanka.

Jak widać, P. Śmietanka próbuje wmawiać społeczeń-
stwu, że bez niego nie da się nic  w Kozienicach zrobić. 
Doprowadził Gminę do wielomilionowych zadłużeń 
i przeszedł na ciepłą posadkę do sejmiku wojewódz-
kiego. I naraz wykazuje niespotykaną aktywność w zdo-
bywaniu pieniędzy. Uczestniczy obecnie bardzo często 
w różnych organizowanych imprezach, spotkaniach – 
lansując swoje teorie. Bywa na nich obecnie częściej niż 
bywał będąc burmistrzem, wtedy wysyłał najczęściej 
swoich zastępców.

Co prawda ostatnich wyborów Pan Śmietanka nie 
przegrał, ale na pewno ich nie wygrał, po prostu dostał 
żółtą kartkę. A jego ugrupowanie FORUM jest w roz-
sypce. Droga do sukcesu idzie poprzez ciężką, uczciwą 
pracę i konkretne dokonania a nie uprawianą propa-
gandę. W Kozienicach jest naprawdę dużo mądrych 
i wykształconych ludzi, dla których przyszedł wreszcie 
czas, aby ich odpowiednio zagospodarować. Proszę w 
tym tylko nie przeszkadzać. 

Czytelniczka (dane do wiadomości redakcji)
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Mirosław Markiewicz

Nabożeństwo żałobne odbyło się w sobotę 2 lutego o godzinie 14:00 w Kościele 
Świętej Rodziny w Kozienicach. Następnie prochy zmarłego zostały złożone  
w grobie na cmentarzu parafialnym w Kozienicach. 

Mirosław Markiewicz urodził 
się w 1955 roku w Bielsku-Bia-
łej. Był absolwentem Akademii 
Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie. 

Swoją przygodę z kozieni-
cką oświatą rozpoczął w 1982 
roku. Jako nauczyciel wychowa-
nia fizycznego i wychowawca 
młodzieży mówił o sobie: „Być 
wymagającym wobec siebie i 
innych, wszystkie działania ukie-
runkować dla dobra uczniów”. 
01.09.1993r. został powołany na 
stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych. Wspominał 
po latach: „Pełnienie funkcji 
dyrektora uważam za spełnie-
nie zawodowe jako nauczyciela, 
działacza i wychowawcy mło-
dzieży.

Mirosław Markiewicz rzeczy-
wiście dla szkoły zrobił wiele. 

Wśród działań podjętych za Jego 
kadencji należy wymienić liczne 
remonty sal lekcyjnych, sali gim-
nastycznej, szkolnych korytarzy 
internatu, sieci ciepłowniczej. 
Zadbał też o bazę dydaktyczną 
wzbogacając placówkę o boiska 
sportowe, pracownie kompu-
terowe, do przedmiotów za-
wodowych i nauczania języków 
obcych. Dyrektor Markiewicz 
zadbał o bezpieczeństwo ucz-
niów wprowadzając ochronę.

Był sprawnym organizatorem 
pracy szkoły. Za jego kadencji 
placówka tętniła życiem, a mło-
dzież miała możliwość korzystać 
z bogatej oferty zajęć pozalekcyj-
nych. Mogła też liczyć na wspar-
cie dyrektora w organizowaniu 
różnych inicjatyw sportowych, 
artystycznych, turystycznych.

Szczególnie bliska panu Mar-

kiewiczowi była idea kultury 
fizycznej. Dlatego za Jego ka-
dencji w szkole siedzibę znalazł 
Międzyszkolny Młodzieżowy 
Klub Sportowy oraz impreza 
sportowo-rekreacyjna „Sprawni 
Inaczej”. Miał również duże za-
sługi w popularyzowaniu sportu 
w regionie.

Za swoją pracę dydaktyczną 
i wychowawczą Mirosław Mar-
kiewicz był wielokrotnie wy-
różniany nagrodami: dyrektora 
szkoły /1985, 1986, 1990, 1992, 
2000, 2004/, Ministra Edukacji 
Narodowej /1999/, Brązowym 
Krzyżem Zasługi /1999/, Kurato-
ra Oświaty /1996/.

Mirosław Markiewicz był czło-
wiekiem ambitnym, wymagają-
cym od siebie i innych. Potrafił 
cieszyć się życiem, realizował 
swoje pasje i marzenia.

Był również radnym Rady 
Miejskiej w Kozienicach w ka-
dencji 2002-2006, 2006-2010, 
gdzie pełnił funkcję przewodni-
czącego Komisji Edukacji. Dzia-
łał także w wielu organizacjach 
społecznych.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 
ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie przyłącza c.o. i c.c.w. 

od budynku Mickiewicza 1 do budynku Radomska 56 w Kozienicach”. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszka-

niowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  

Pan Michał Kusio pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  lub 48 614 58 74 wew. 44.
Termin składania ofert upływa z dniem 26.02.2019 r . godz.10:00.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 
ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych 
w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkanio-

wej w Kozienicach.  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura 
Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warun-

ków Zamówienia. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  

Pan Michał Kusio pok. nr 4 tel. 48 614-56-36  lub 48 614 58 74 wew.44.
Termin składania ofert upływa z dniem 26.02.2019 r. godz.10:00.
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 Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski: 
najważniejsza jest silna rodzina

R: Panie Marszałku, ważny 
projekt Prawa i Sprawiedli-
wości tzw. „mama4plus” zo-
stał przyjęty w parlamencie. 

S. K.: Dla rządu Zjednoczo-
nej Prawicy najważniejsza 
jest silna rodzina, ponieważ 
silna rodzina to silna Polska. 
Zawsze to powtarzaliśmy. 
Tzw. ustawa „mama4plus” 
wprowadza świadczenie uzu-
pełniające dla osób, które 
osiągnąwszy wiek emery-
talny nie mają nawet mini-
malnej emerytury, a urodzi-
ły i wychowały co najmniej 
czworo dzieci. Wszyscy wie-
my, że wychowanie kilkorga 
dzieci jest trudne i wymaga 
wielu poświęceń. Rozumie-
my, że matki wykonujące 
prace domowe mogą nie 
posiadać wymaganych lat 
składkowych, dlatego zapro-
ponowaliśmy takie rozwiąza-
nie. Matki, które ukończyły 
wiek 60 lat, a także w niektó-
rych przypadkach ojcowie, 
którzy ukończyli 65 lat i nie 
mają wypracowanej emery-
tury minimalnej będą mo-
gli składać wniosek o takie 
świadczenie. 

R.: Przejdźmy do następ-
nych tematów. Proszę po-
wiedzieć Czytelnikom jaki 
rok 2018 był dla Senatu i se-
natorów.

S. K.: Senatorowie odbyli 
17 posiedzeń, podczas któ-
rych przyjęliśmy 268 ustaw. 
Senat wniósł do Sejmu aż 15 
inicjatyw ustawodawczych. 
Fakt, że w Senacie odbyło się 
31 konferencji i seminariów 
wskazuje, że jest to ważne 
miejsce do debaty na wiele 
różnych tematów.

Jestem dumny z faktu, że 
Senat jest bardzo chętnie od-
wiedzany. W 2018 r. odwie-
dziło naszą siedzibę prawie 
25 tys. osób. Dla młodzieży 
szkolnej przeprowadzane są 
wykłady o procesie powsta-
wania ustawy oraz o prawach 
i obowiązkach parlamenta-
rzystów, warsztaty eduka-
cyjne, czy symulacje obrad 
Senatu staropolskiego. Za-
chęcam wszystkie szkoły do 
odwiedzenia strony inter-
netowej senat.edu.pl, gdzie 

można zarezerwować termin 
wycieczki poprzez wypełnie-
nie formularza zgłoszenia. 

R.: W ubiegłym roku padła 
również ważna zapowiedź 
pana prezydenta Andrzeja 
Dudy o odbudowie Pałacu 
Saskiego, w którym mogłaby 
się mieścić siedziba Senatu.

S. K.: Pałac Saski, został  
w sposób brutalny zniszczo-
ny podczas wycofywania się 
Niemców z Warszawy. Uwa-
żam, że mamy obowiązek 
podjąć się odbudowy tak 
ważnego historycznie miej-
sca. Zaznaczam, że Grób 
Nieznanego Żołnierza będzie 
ponownie wkomponowany 
w Pałac. Odbudowa całego 
kompleksu potrwa na pewno 
kilka lat. W mojej ocenie ten 
budynek będzie architekto-
nicznym dopełnieniem placu 
Józefa Piłsudskiego. Tak jak 
zostało wspomniane Senat 
zajmie jedną część Pałacu. 
Natomiast powinna się tam 
znaleźć także część edukacyj-
na dotycząca parlamentary-

zmu i historii Polski. Mogłyby 
być tam prezentowane od-
zyskane dzieła sztuki, zrabo-
wane podczas II wojny świa-
towej, czy sylwetki ojców 
nieodległości i wybitnych 
Polaków.

Przed nami bardzo ważny, 
wyjątkowy rok 30-lecia od-
rodzonego Senatu. To dobry 
moment by rozpocząć plany 
odbudowy Pałacu Saskiego.

R.: Czy w tym roku planu-
je Pan również organizację 
konkursu wiedzy historycz-
nej na temat żołnierzy wy-
klętych?

S. K.: Nie wyobrażam so-
bie, że konkursu na temat 
niepodległościowego powo-
jennego podziemia komuni-
stycznego mogłoby nie być. 
Cieszę się, że zgłosiło się aż 
12 szkół ponadgimnazjal-
nych, szkoła specjalna i dwa 
specjalne ośrodki szkolno - 
wychowawcze. W tym roku 
jest wprowadzona pewna 
nowość to znaczy uczest-
nicy będą mieli za zadanie 

przygotować krótkie filmy 
opowiadające o wybranej 
postaci żołnierza wyklętego. 
Video to nowoczesna forma 
przekazu, młodzież bardzo 
chętnie z niej korzysta w me-
diach społecznościowych. Je-
stem przekonany, że poziom 
przygotowanych prac będzie 
wysoki. Natomiast w części 
konkursu dla szkół specjal-
nych i specjalnych ośrodków 
szkolno – wychowawczych 
pozostajemy przy formule 
prezentacji. Pragnę dodać, że 
VII edycja odbędzie się pod 
zmienioną nazwą: „Troska o 
pamięć i cześć”.

R.: Dlaczego?
S. K.: Przed 2011 rokiem, 

zanim Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych został usta-
nowiony rzeczywiście wiele 
środowisk toczyło walkę o 
przywrócenie należnej pa-
mięci bohaterom podziemia 
antykomunistycznego. Od 
tamtego czasu udało się roz-
powszechnić wiedzę na te-
mat naszych bohaterów, uda-

ło się godnie pochować tych, 
których szczątki tkwiły wiele 
lat w bezimiennych grobach. 
Dlatego dziś pozostaje nam 
troska o tę pamięć. 

Konkurs został objęty ho-
norowym patronatem przez 
Wojewodę Mazowieckiego, 
Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej i preze-
sa Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Uro-
czystość finałowa dla szkół 
specjalnych i specjalnych 
ośrodków szkolno – wycho-
wawczych odbędzie się 11 
marca 2019 roku w SOSW im. 
im. Matki Wincenty Jadwigi 
Jaroszewskiej w Jurkach. Na-
tomiast dla szkół ponadgim-
nazjalnych odbędzie się 25 
marca w Białobrzegach przy 
współpracy z Liceum Ogól-
nokształcącym im. Armii Kra-
jowej i Starostwem Powiato-
wym. 

R.: Dziękuję za rozmowę.
S. K.: Dziękuję. 

Redaktorka

www.stanislawkarczewski.pl

s.karczewskibiuro@wp.pl       

www.facebook.com/stanislawkarczewski

www.twitter.com/stkarczewski

Zapraszam do moich biur: 
w Nowym Mieście nad Pilicą: ul. Szeroka 12 A/B, czynne w: poniedziałki godz. 9:00-15:00; wtorki godz. 9:00-17:00; środy, 

czwartki, piątki godz. 13:00-17:00, w Grójcu: ul. Piłsudskiego 4 (I Piętro), czynne w: środy godz. 14:00-18:00; czwartki godz. 
9:00-12:00; piątki godz. 14:00-18:00, w Warce: ul. Warszawska 45 (budynek Centrum Sportu i Rekreacji), czynne w środy 
godz. 9:00-13:00.
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OKO NA PIONKI

GARBATKA-LETNISKO

Zabawa Noworoczna Aktywni 50 plus
W styczniowe popo-

łudnie w świetlicy 
gminnej Aktywni 50 plus 
śpiewnie, tanecznie i we-
soło celebrowali Karnawał 
2019 . Pożegnaliśmy rok 
2018 dobrymi wspomnie-
niami. Złożyliśmy sobie  
i innym pełnych nadziei  
i marzeń życzenia na Nowy  
Rok, a przede wszystkim 
uczciliśmy karnawał. 

Śpiewaliśmy nie tylko najpięk-
niejsze polskie kolędy, pasto-
rałki, a także utwory biesiadne. 
Radosny nastrój wzbogaciły wy-
strzały szampana. Było śpiewnie 
podczas karaoke oraz tanecznie 
przy najlepszych przebojach kla-
sycznych i współczesnych. A na 
deser było  żartobliwie i smako-
wicie, bo sami przygotowaliśmy 
wykwintne posiłki- słowem było 
super !!!  

Aktywni 50 plus udowadnia-
ją, że w każdym wieku człowiek 
możesz być radosny,  szczęśliwy,  
a przede wszystkim aktywny.

Teresa Bęczkowska

Komunikat dotyczący cmentarza 
Od 4 lutego 2019 roku rozpo-
czyna działalność cmentarz ko-
munalny w Pionkach. Cmen-
tarz będzie prowadzony przez 
spółkę miejską ekoPionki. Sprawy 
można załatwiać w siedzibie spółki, 
ul. Leśna 5 w godzinach 7.30 – 15.00  
od poniedziałku do piątku.

3 marca 2019 roku Fundacja Wolność 
i Demokracja już po raz siódmy re-

alizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który 
odbywa się pod Patronatem Honoro-
wym Prezydenta RP.

Bieg odbędzie się na dystansach 
1963 i 3000 m, na trasach wyznaczo-
nych przez organizatorów.   

Start i  Meta – Obok Miejskiej Hali 
Sportowej w Pionkach, ul Sosnowa 3

Program imprezy:
11.00 – otwarcie BIURA Zawodów
12.00 – start uczestników BIEGU 

GŁÓWNEGO

14.00 – podsumowanie biegu, wrę-
czenie nagród, medali i dyplomów.

Rejestracji udziału w biegu można 
dokonać:

- Budynek UM Pionki, Aleja Jana 
Pawła II 15 od dnia 05.02.2019 r. od 
godz.07.30 do godz.15.30 oraz w 
Punkcie Informacji Urzędu Miasta 
(parter).

- w BIURZE zawodów od godz. 11.00 
w dniu 03.03.2019r.

Ważne !
Dokumenty dot. Biegu Tropem Wil-

czym są gotowe do pobrania ze stro-
ny www.pionki.pl
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Przygotowanie terenu.

Blisko 12 litrów krwi oddały w piątek 25 stycznia w Elektrowni Kozienice 
osoby uczestniczące  w akcji honorowego krwiodawstwa. Odbyła się ona 

w ramach drugiej edycji programu realizowanego w Grupie Enea pod nazwą  
„Energię mamy we krwi”.

Reprezentanci Enei Wytwarzanie zajęli trzecie miejsce 
w prestiżowym turnieju piłki nożnej o puchar prezesa 

LW Bogdanka. Zwyciężyła drużyna Górnika Łęczna.

Kolejna akcja honorowego 
krwiodawstwa w Elektrowni 
Kozienice

Sukces piłkarzy 
Enei Wytwarzanie

Specjalny punkt medyczny Re-
gionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Rado-
miu zlokalizowany został w sali 
konferencyjnej w budynku admi-
nistracji. Na apel organizatorów 
odpowiedziało 30 osób,

z których po badaniach 26 za-
kwalifikowano do oddania krwi. 
Wśród nich byli pracownicy Elek-
trowni Kozienice, a także poli-
cjanci z Komendy Powiatowej 
Policji oraz strażacy z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kozieni-
cach.

Akcja trwała kilka godzin. W 
tym czasie zebrano 26 jednostek 
krwi, czyli prawie 12 litrów tego 
życiodajnego płynu.

– Każdy, kto czuł się zdrowy i 
chciał honorowo oddać krew, ra-
tując przy tym czyjeś zdrowie lub 
życie, mógł wziąć udział w naszej 
akcji. Dzięki wsparciu zaangażo-
waniu kozienickich policjantów 
i strażaków po raz kolejny udo-
wodniliśmy, że energię mamy we 
krwi – powiedziała Justyna Tka-
czyk-Kurek, koordynator ds. wo-
lontariatu w Enei Wytwarzanie.

Wszystkie, dotychczasowe ak-

cje były organizowane wspólnie 
z prężnie działającym przy Enei 
Wytwarzanie Klubem Honoro-
wych Dawców Krwi.

– Każde działanie szerzące ideę 
honorowego krwiodawstwa ma 
za zadanie zapewnić Polsce sa-
mowystarczalność w krew. Bar-

dzo się cieszę, że jest nas coraz 
więcej – powiedziała Barbara 
Nabożny-Adamiec, prezes Klubu 
Honorowych Dawców Krwi przy 
Enei Wytwarzanie.

Podczas akcji promowano tak-
że możliwość zapisu do rejestru 
dawców szpiku.

W turnieju wzięło udział osiem 
drużyn. Enea Wytwarzanie wystą-
piła w składzie: Krzysztof Baran, 
Tomasz Rutkowski, Konrad Kłos, 
Bartłomiej Molenda, Paweł Pila-
rek, Michał Małaśnicki, Marcin 
Fusiek, Robert Balcerzak, Piotr 
Nowakowski, Hubert Strzelczyk, 
Piotr Czerwiński oraz Łukasz 
Anioł. Drużynę poprowadził tre-
ner Krzysztof Bomba, a jej kierow-
nikiem był Krzysztof Czerwiński. 

- Nasi reprezentanci w każdym 
meczu grali z ogromnym zaanga-
żowaniem. Stworzyliśmy świet-
nie rozumiejący się zespół i po-
konaliśmy kilka bardzo mocnych 
drużyn. W ostatnim, bardzo za-
ciętym i wyrównanym spotkaniu 
wygraliśmy z NSZZ "Solidarność" 
LW Bogdanka, co ostatecznie po-
zwoliło nam zająć trzecie miejsce 
w turnieju. To ogromny sukces - 
powiedział Krzysztof Bomba.  

Wielkie emocje i wysoki poziom 

towarzyszyły także meczowi fina-
łowemu, w którym Górnik Łęczna 
zmierzył się z ukraińskim zespołem 
Wołynia Łuck. W regulaminowym 
czasie gry padł bezbramkowy re-
mis i do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebna była seria rzutów kar-
nych. Większym opanowaniem 
i zimną krwią wykazała się ekipa 
zielono-czarnych z Łęcznej. Oka-
zały puchar z rąk Adama Partyki, 
wiceprezesa LW Bogdanka ds. pra-
cowniczych i społecznych odebrał 
kapitan Veljko Nikitovic.  

Puchar i medale otrzymali rów-
nież reprezentanci Enei Wytwa-
rzanie. Zdobyte trofeum wręczył 
naszemu kapitanowi Łukaszowi 
Aniołowi były selekcjoner repre-
zentacji Polski, a obecnie trener 
Górnika Łęczna Franciszek Smu-
da.  Najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrany został 
czternastokrotny reprezentant 
Polski Grzegorz Bronowicki. 

Mateusz Pułkowski

Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka 
zaprasza:

osoby dorosłe - mieszkańców powiatu kozienickiego i radomskiego - do 
udziału w III Regionalnym Konkursie Poetyckim. UWAGA: Nagrody finansowe. 
Termin składania prac upływa z dniem 28 lutego 2019 r. 

Rozstrzygnięcie III Regionalnego Konkursu Poetyckiego połączone z wręcze-
niem nagród odbędzie się w dniu 23 marca 2019 r. o godz. 15.00 w sali wysta-
wowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29)

Szczegóły dostępne są na stronie: www.dkkozienice.pl/index2.
php?id=8958

do udziału w 64 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje śro-
dowiskowe odbędą się dnia 5 marca 2019 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje 
powiatowe dnia 13 marca 2019 r. od godz. 10.00. Zarówno jedne jak i drugie, 
odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozieni-
cach (ul. Warszawska 29). Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału 
do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgło-
szenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju i dostar-
czenie jej do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozieni-
cach (ul. Warszawska 29) do dnia 20 lutego 2019 r.

Szczegóły na stronie: https://www.dkkozienice.pl/?id=8948

do udziału w XXXVI Małym Konkursie Recytatorskim. Eliminacje środowi-
skowe odbędą się dnia 4 marca 2019 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje po-
wiatowe dnia 13 marca 2019 r. od godz. 10.00. Zarówno jedne jak i drugie 
eliminacje, odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Warunkiem uczestnictwa jest czytelne 
wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarcze-
nie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych 
do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. 
Warszawska 29) do dnia 20 lutego 2019 r. dla eliminacji środowiskowych i do 
dnia 22 lutego 2019 r. dla eliminacji powiatowych. 

Szczegóły na stronie: https://www.dkkozienice.pl/?id=8947

Punkt Informacji Turystycznej  ( w  holu CK-A) za-
prasza osoby fizyczne, firmy, organizacje a także 
inne zainteresowane podmioty, już działające lub 
zamierzające rozpocząć działalność w zakresie tu-
rystyki, do współpracy.
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Na podstawie art. 19 ust. 1a w zw. z art. 19 ust.1 pkt. 3 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018, poz. 
1614 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w 
sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, 
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w 
tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody  
(Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794).
Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów ochrony:
- Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego - uwzględniający zakres 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sikórz PLH140012,
- Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - uwzględniający zakres 
planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie 
PLH 140055 i Stawy w Żabieńcu PLH PLH140039,
-  Kozienickiego Parku Krajobrazowego -  uwzględniający zakres 
planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 
Kozienicka PLB140013 i Puszcza Kozienicka PLH140035.
Projekty planów ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres 
od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z 
art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane 
osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi 
do projektów planów ochrony.
Z opracowaniami można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. 
włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych 
w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersje elektroniczne zamieszczone 
są na stronie www.parkiotwock.pl na BIP  w dziale ogłoszenia. 
Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. 
do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków 
Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, 
mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pl lub do geoportalu 
znajdującego się na stronie www.parkiotwock.pl
Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.

Dyrektor MZPK
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Nowa wystawa w KDK: barwnie i z pomysłem!
Wyjątkowe, barwne prace autorstwa Ewy Bieleckiej można oglądać od piątku, 25 

stycznia, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. To pierwsza 
indywidualna związanej ze Zwoleniem autorki. 

Wernisaż wystawy pt. „Budzę 
się, bo mam pomysł” spotkał się 
ze sporym zainteresowaniem 
miłośników sztuki - nie tylko ze 
strony mieszkańców Kozienic, 
ale całego regionu. Wszystkich 
przybyłych na to wydarzenie, w 
tym m.in. zastępcę burmistrza 
ds. społecznych Dorotę Stępień, 
zastępcę burmistrza ds. technicz-
nych Mirosława Pułkowskiego 
czy artystów z Grupy Twórczej 
„VENA”, przywitała dyrektor Ko-
zienickiego Domu Kultury Elwira 
Kozłowska. Przybliżyła ona syl-
wetkę autorki prac, zwracając 
uwagę na fakt, że Ewa Bielecka 
od pewnego czasu współpracuje 
z KDK i prowadzi warsztaty pla-
styczne. Dyrektor mówiła rów-
nież o prezentowanych w CKA 
pracach.

– Kiedy wchodzimy do sali, 

wręcz uderza w nas feeria barw. 
Pogoda w ostatnich dniach nas 
nie rozpieszcza, jest szaro, a tu – 
dzięki kolorom – nam to nie za-
graża. Ta wystawa umili nam zi-
mowe wieczory – mówiła Elwira 
Kozłowska. 

Odkrywają perełkę
Następnie głos zabrała komi-

sarz wystawy, plastyk KDK Ag-
nieszka Bieńkowska. Opowie-
działa ona zarówno o kulisach 
wystawy, artystycznej drodze 
Ewy Bieleckiej, jak i o stosowa-
nych przez artystkę technikach 
plastycznych, mówiąc o niej, że 
jest „nieodkrytą perełką Zwole-
nia”. Warto tu podkreślić, że ko-
zienicka wystawa jest pierwszą 
indywidualną prezentacją prac 
Ewy Bieleckiej.

Na prezentowaną ekspozycję 
składają się zarówno obrazy, jak 

i rękodzieło. Wśród poruszanych 
przez artystkę tematów dominu-
ją kobiety oraz anioły. Plastyczka 
nie stroni od wyrazistych barw, 
eksperymentuje też formą. 
Wśród prezentowanych prac, są 
te powstałe chociażby na tyłach 
starych szaf, w ramach z futryn 
okiennych czy na… walizce. Jak 
mówi Ewa Bielecka, na wszyst-
kim można coś namalować. Nie-
przypadkowy jest też tytuł sa-
mej wystawy, bo autorka często 
budzi się w środku nocy (np. o 
godz. 3.00) i schodzi do pracow-
ni – czasem, by od razu tworzyć, 
kiedy indziej, by spisać swoje po-
mysły.

Słowa uznania
Wystawa została bardzo ciepło 

przyjęta w Kozienicach. Serdecz-
ne gratulacje artystce przekazali 
tego wieczoru m.in. wiceburmi-

strzowie: Dorota Stępień i Mi-
rosław Pułkowski, którzy wrę-
czyli jej kwiaty i symboliczny 
upominek. Nie mogło zabraknąć 
też kwiatów od reprezentantów 

Zwolenia, którzy przybyli na wer-
nisaż. 

Po krótkich podziękowaniach, 
które organizatorom oraz goś-
ciom wystawy złożyła Ewa Biele-
cka, przyszła pora na indywidual-
ne zwiedzanie ekspozycji. Reszta 
wieczoru upłynęła przy kawie, 
herbacie i słodkim poczęstunku. 

Serdecznie zachęcamy do od-
wiedzania najnowszej wystawy. 
Ta będzie czynna do 10 marca. 
Zapraszamy.

O autorce
Ewa Bielecka – urodziła się w 

1971 roku w Prudniku. Ukończy-
ła Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
w Częstochowie na Wydziale 
Artystyczno-Pedagogicznym. 
Jest współzałożycielką Grupy Ko-
biet Kreatywnych - nieformalnej 
organizacji działającej na rzecz 
i dla mieszkańców Zwolenia, a 
także współorganizatorką wielu 
imprez artystyczno-kulturalnych. 
Brała udział w wystawach zbio-
rowych - ostatnio o charakterze 
charytatywnym w hotelu Hilton 
w Krakowie, jako przyjaciel fun-
dacji Ronalda Mc Donalda.

SMS i wszystko wiesz Z wizytą u Pierwszej Kozieniczanki 
urodzonej w 2019 rokuW Gminie Kozienice działa system komunikacji z Mieszkań-

cami w formie krótkich wiadomości tekstowych SMS. 

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 po-
wiadomimy. Żeby skorzystać z 
tej usługi, należy złożyć specjalny 
wniosek. 

Aby włączyć się do systemu 
wypełnij wniosek. 

Po wypełnieniu wniosku skła-
damy go w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach. 

Marcelinka – tak ma na imię pierwsza tegoroczna Kozieniczanka urodzona 1 stycznia (o 
godz. 12:35) w Gminie Kozienice. W chwili przyjścia na świat dziewczynka ważyła 2 950 g i 
mierzyła 55 cm. Państwa Hannę i Pawła, 25 stycznia odwiedzili: Burmistrz Gminy Kozienice 
– Piotr Kozłowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach – Rafał Sucherman. Na 
ręce szczęśliwej rodziny Burmistrz złożył list gratulacyjny oraz upominki ufundowane przez 
Gminę Kozienice. Nie zabrakło również życzeń i ciepłych słów. My także życzymy dużo zdro-
wia, zarówno Marcelince jak i rodzicom, miłości, jak najwięcej uśmiechu, wytrwałości oraz 
samych przespanych nocy.
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Serdeczne życzenia wszelkiej 
pomyślności i kolejnych długich 
lat w zdrowiu Jubilatowi złoży-
li: Kamil Dziewierz – wójt gminy 
wraz z sekretarzem Andrzejem 
Pawluczykiem, skarbnik Iloną Sta-
rzyńską kierownikiem USC Ewą 
Koper i zastępcą kierownika USC 
Teodozją Bień, Łukasz Kurek – 
przewodniczący rady gminy wraz 
z radnymi, Krzysztof Murawski (w 

imieniu premiera i wojewody ma-
zowieckiego) – kierownik radom-
skiej delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie, radni powiatu radomskie-
go, Monika Pachniewska – kie-
rownik Placówki Terenowej KRUS 
w Radomiu, ks. Grzegorz Wójcik – 
dziekan dekanatu jedlińskiego, ks. 
Czesław Sobolewski – proboszcz 
parafii Lisów.

Podczas uroczystości Pan Wła-
dysław został wyróżniony przez 
wójta gminy Kamila Dziewierza 
statuetką honorową „Jedliński 
Raczek”.

W uroczystości wzięła udział 
także rodzina Jubilata, a występy 
artystyczne przedstawiły Klub Se-
niora z Jedlińska i zespół Bierwie-
cka Biesiada, a także Wacław 
Imiołek.

Pan Władysław Armentowicz 
urodził się 30 stycznia 1919 r. w 
Wolskiej Dąbrowie w parafii Go-
ryń. Obecnie mieszka w Lisowie.

GMINA JEDLIŃSK

Setne urodziny Pana Władysława
31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyła 

się uroczystość z okazji 100-lecia urodzin Władysława 
Armentowicza z Lisowa.
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MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam felgi stalowe z opo-
nami zimowymi 4szt. 165/80 
R13 Stan bardzo dobry c. 200zł 
kpl. Tel. 500-787-904

TOWARZYSKIERÓŻNE

• Sprzedam mieszkanie 59m2, 3 
pokoje na parterze, os. energe-
tyki Kozienice cena do negocja-
cji Tel. 515-081-777
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w bloku, do II p. 
działkę budowlaną zabudowa-
ną, w pełni uzbrojona w media. 
Tel 500-787-904
• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku dzielnica Ochota ul. Sącho-
cka -28,3 m2. Po remoncie z 
wyposażeniem. cena 330tyś. 
Prosze dzwonić po 14.00  
Tel. 669-688-182
• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 74,5m2 na 4 p. na ul. 
Radomskiej nr 56a/13 cena do 
uzgodnienia Tel. 511-687-888
• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 74,5m2 na 4 p. na ul. 
Radomskiej nr 56a/13 cena do 
uzgodnienia Tel. 511-687-888
• Wynajmę mieszkanie 63m2 na 
ul. Głowaczowskiej 29 parter 
Tel. 572-568-757
• Sprzedam mieszkanie w Ko-
zienicach przy ul. Kopernika, 
44m2 cena 155tyś. zł do uzg. Tel 
602-292-834
• Sprzedam mieszkanie 59m2, 3 
pokoje na parterze, os. Energe-
tyki Kozienice cena do negocja-
cji Tel. 515-081-777
• Sprzedam plac 516m2 ul. Przy-
tulna 5 tel. 608-790-207

• Sprzedam duży garaż muro-
wany 25m2 w Kozienicach przy 
ul. Głowaczowskiej notarialnie. 
Tel. 603-161-128
• Kupie starocie, beczki, niecki, 
dzieże, stare kredensy, szafy, 
kwietniki, kołowrotki, lampy, 
umywalki, serwantki i wiele in-
nych starych rzeczy i przedmio-
tów Tel. 511-088-148
• Sprzedam węgiel ok. 500kg 
370zl gratis trochę drewna Tel. 
889-122-486

PRACA
• ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E W RUCHU KRAJOWYM 
TEL. 517 249 095
• Zatrudnię przy produkcji 
szamb betonowych
TEL. 517 249 095

• Kawaler lat 50, zam.3 km od 
Kozienic szuka pani, znam 3 ję-
zyki obce. Tel. 503-627-912

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

Sprzedam atrakcyjną działkę budowlana nad Morzem 
w samym centrum miejscowości Dźwirzyno 

Na działcejest prąd,woda,kanaliza,przy działce gaz. 
W planie przestrzennego zagospodarowania jako usługowe, handlowa, gastronomiczna, 

pensjonatowa, usług zdrowia i fizjoterapi, z wydzieleniem mieszkania właściciela. 65% powie-
rzona zabudowy i 9.5 wysokości. Ogrodzona gotowa do budowy. Duży potencjał że względu na 
lokalizacje blisko morza na przeciwko hotelu w sąsiedztwie polo market. 

Cena 550.000 zł do negocjacji.
W sprawie pytań proszę dzwonić 

pod nr tel. 603762223

Sprzedam: DZIAŁKA 61 arów- RUDA k/Kozienic,  
z możliwością podziału na 2 mniejsze, szer. 50m. 
możliwość zabudowy mieszkaniowej, lub/i pro-
dukcja/usługi nieuciążliwe. Bezpośrednio przy 

drodze asfaltowej. Wszystkie media w ulicy. 
Tel.518 056 436

Przewóz osób w kraju i za granicą
8 - 50 osób

Pionki tel. 604 388 282

KOZIENICE
Ul. RADOMSKA 57
tel. 781 162 425

Poszukuję fryzjera/ 

fryzjerki do samodziel-

nej pracy w zawodzie 

lub na staż

Więcej informacji 
udzielę pod  

numerem telefonu 
723 030 858

OFERUJĘ:

Umowę o 

pracę 

Pakiety 

szkoleń 

Miłą 

atmosferę

OCZEKUJE : 

dyspozycyj-

ności, 

chęci do 

pracy  

i pozytywnej 

energii.
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TA.4150.27.2.2018/2019                                                                                                               Kozienice 07.02.2019 r.
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36
OGŁASZA

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na wynajem lokalu użytkowego Nr 32, położonego na parterze budynku użytkowego przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3). 
Powierzchnia lokalu:   51,50 m2

Wyposażenie lokalu:  inst. elektryczna, c. o., wod.-kan. 
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2: 17,50 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu:  1,00 zł/m2

Wysokość wadium: 1 400,00 zł   
I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 1 400,00 zł (jeden tysiąc czterysta zł). Wpłaty należy dokonać - Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36, nr konta 
87 1240 5862 1111 0010 4909 3594: 
- dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
- na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 
- na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu użytkowego,
- przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych, dostarczanie energii cieplnej;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
- w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice; 
- w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 1 MARCA 2019 ROKU O GODZ. 10:00

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 921 723 lub osobiście  w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona 
do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.
                                     Dyrektor mgr Robert Gregorczyk

TA.4150.7.5.2018/2019                                                                                                                        Kozienice, 07.02.2019 r.
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36
OGŁASZA

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Lubelskiej 2 w Kozienicach (działka nr ew. 3287). 

Powierzchnia lokalu:  11,70 m2

Wyposażenie lokalu: inst. elektryczna
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2: 17,50 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu: 1,00 zł/m2

Wysokość wadium: 400,00 zł   
I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł (czterysta zł). Wpłaty należy dokonać - Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36, nr konta 87 1240 
5862 1111 0010 4909 3594: 
- dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
- na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 
- na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu użytkowego,
- przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami w tym: wywóz nieczystości stałych.
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
- w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice; 
- w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 1 MARCA 2019 ROKU O GODZ. 11:00

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 921 723 lub osobiście w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona 
do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.

   Dyrektor mgr Robert Gregorczyk
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DIETETYK RADZI

TA.4150.1.7.2018/2019                                                                                                                  Kozienice 07.02.2019 r.
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36
OGŁASZA

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na wynajem lokalu użytkowego Nr 28, położonego na parterze budynku użytkowego przy ul. Kopernika 8 

w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3). 

Powierzchnia lokalu  25,60 m2

Wyposażenie lokalu   inst. elektryczna, c. o., wod.-kan. 
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2   17,50 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu  1,00 zł/m2

Wysokość wadium   800,00 zł   
I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz inne podmioty.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 800,00 zł (osiemset zł). Wpłaty należy dokonać - Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Radomska 36,  
nr konta 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594: 
- dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
- na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego, 
- na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu użytkowego,
- przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
3. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy.
4. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).
II. Uwagi!
1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami  w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych, dostarczanie energii cieplnej;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
3. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
4. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 
5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
b) z wzorem umowy najmu;
c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (zmkgk.bip.kozienice.pl). 
6. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
- w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice; 
- w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 1 MARCA 2019 ROKU O GODZ. 1200

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 921 723 lub osobiście w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona 
do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.

            Dyrektor mgr Robert Gregorczyk
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Studniówka w ZS nr 1 w Kozienicach

Klasa IV TM, wychowawca Magdalena Jasiuk.n 

Klasa III G LO, wychowawca Katarzyna Sękulska.n 

Klasa IV TEK, wychowawca Iwona Kościug.n 

Klasa III F LO, wychowawca Marzena Marszałek.n 


