
www.kurierlubelski.pl14 | 27 czerwca 2011 | Polska Kurier Lubelski

Kultura

1066880/00

O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tj. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządze-

nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (DzU nr 207, poz. 2108).

Wójt Gminy Gościeradów
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej
przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ograniczenie przetargu spowodowane jest przemysłowym charakterem sprzedawanych
nieruchomości oraz wysoką stopą bezrobocia na terenie Gminy Gościeradów.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. Nieruchomość gruntowa:
� o numerze ewidencyjnym 52/35 o powierzchni 0,5826 ha, położona w miejscowości
(obrębie) Gościeradów Folwark, Gmina Gościeradów, w ewidencji gruntów i budynków
stanowi użytek R IIIb 0,5002 ha, Ba 0,0824 ha.

� wpisana w Księdze Wieczystej nr KW 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku,
� położona w miejscowości Gościeradów Folwark, w odległości ok. 300 m od drogi krajowej
nr 74, na odcinku Annopol – Kraśnik. Działka w kształcie nieregularnego wielokąta,
uzbrojona (energia elektryczna, woda, telefon), dostęp komunikacyjny dobry – droga utwar-
dzona asfaltowa.

�Wplanie zagosp. przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003 r. działka stanowiła teren pro-
jektowanej kotłowni dla POM Gościeradów. Projektowane zasilanie w energię cieplną zgru-
powania zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej POM oraz usługowej Państwowego Domu
Pomocy Społecznej dla dzieci oraz projektowanej zabudowy wielorodzinnej Nadleśnictwa
i Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Szkoły, Ośrodka Zdrowia ozn. symb. 88EC

� cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.500,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące
pięćset złotych)

� forma zbycia – sprzedaż na własność,
� nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
�Wadium wynosi 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

Do wartości części działki – Ba 0,0824 ha – zostanie doliczony podatek VAT.

Warunki przetargu:
1. Przetarg ograniczony jest do przedsiębiorców planujących prowadzenie działalności gospo-
darczej na sprzedawanej nieruchomości, którzy utworzą do końca 2014 r. minimum 5 miejsc
pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

2. Sprzedający zastrzeże w umowie sprzedaży na okres 3 lat prawo odkupu zbywanej nie-
ruchomości na wypadek braku realizacji przez nabywcę obowiązków wskazanych w pkt. 1.

3. Do dnia 25.07.2011 r. do godz. 15³º w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów, w za-
mkniętej kopercie oznaczonej napisem „Przetarg ustny ograniczony – nieruchomości”
należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dołączając następujące dokumenty:
– plan realizacji przedsięwzięcia, które sprosta wymogom pkt. 1 warunków przetargu,
– aktualny wypis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 1.08.2011 r. o godz. 9 w budynku
Urzędu Gminy Gościeradów, pokój nr 4.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem
przetargu. Przetarg odbędzie się, gdy do przetargu zostanie zakwalifikowany co najmniej
jeden oferent spełniający warunki określone w ogłoszeniu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości poda-
nej jak powyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2011r. włącznie, na rachunek
Urzędu Gminy Gościeradów w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej oddział w Gościera-
dowie na konto 02871710642009900003450003.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone będzie w poczet ceny.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu
lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy
sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
ulega przepadkowi.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty przeniesienia własności ponosi nabywca.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Zainteresowani mogą oglądać nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu się do Urzędu
Gminy Gościeradów pok. nr 1, lub też uzyskać informacje pod numerem tel. 15 838-11-05
wew. 115.

Z up. Wójta
mgr inż. Tomasz Najs

Z-ca Wójta
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Kina
a BAJKA - dolby stereo

ul. Radziszewskiego 8,
tel. 81 533-88-72
Młyn i krzyż 16.30
Sala samobójców 20.30
Melancholia 18.45

aCINEMACITY LUBLIN PLAZA
ul. Lipowa 13, tel. 81 535-25-00
Delfin Plum 10.30
Beat TheWorld. Taniec tomoc
14.45, 20.00
Uwikłanie 12.15, 19.15, 21.45
Piraci z Karaibów 3D 10.00,
11.15, 12.45, 14.00, 15.30, 16.45,
18.15, 19.30, 21.00, 22.15
Hanna 18.30, 20.45
Kung Fu Panda 2 2D 10.00, 12.00,
14.00, 16.00
Kung Fu Panda 2 3D 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00
Gnomeo i Julia 3D 10.15, 12.15,
14.15, 16.15
Kac Vegasw Bangkoku 11.10,
13.10, 15.20, 18.10, 20.20, 22.30
X-Men:Pierwszaklasa 17.30, 22.00
Spisek 17.00, 21.15
Super 8 11.00, 13.15, 15.45, 18.00,
20.15, 22.30

sztuka

ZpowrotemdoHansena
- Modernizmowi jesteśmy coś
winni - przekonuje Krzysztof
Żwirblis, pomysłodawca „Mu-
zeum Społecznego” w zrujno-
wanym amfiteatrze na os. Sło-
wackiego.JegoprojektantOscar
Hansenzpewnościąbysięucie-
szył.Otomuprzecieżchodziło-
żeby architektura służyła zwy-
kłym ludziom.

Festiwal Open City, który
czerpie z koncepcji Hansena
(powiązania myśli architekto-
nicznej i społecznej) przypom-

niał w tym roku o związkach
miastaijegomieszkańców. M.in.
brazylisjki artysta Alex Villar
włamywał się do publicznych
budynków, naruszając ich ofi-
cjalność, a Francuz Alexandre
Perigotpostawiłotwartąrekon-
strukcjędomuElvisaprzylubel-
skich Arkadach. - Badam spo-
łeczne funkcjonowanie archi-
tektury. Inaczej postrzegamy
jakiśtambudynek,ajeszcze ina-
czej, jeśliwiemy,żenp.żyłwnim
Gombrowicz. Do mojego domu
Elvisakażdymożewejśćiwyko-
rzystać jego przestrzeń jak chce
- wyjaśnił.

Wkilkudniowyprojektnaos.
Słowackiego pierwszy raz za-
angażowali się lublinianie.
„Muzeumspołeczne” stworzyło
zbiór cennych, prywatnych
przedmiotów - od dzięcięcych
plastelinowych ludków, po ro-
dzinne archiwalia.

Niektóre prace z Open City
wciąż można zobaczyć: „Union
Color”Andreia Dureiki przy
ul. Hempla 5, billboardy Liliany
Orbachwcentrummiasta,mural
Mariusza Tarkawiana przy ul.
Ewangelickiej czy „Fanton”
Maurycego Gomulickiego na
Zamku Lubelskim.

Co,gdzie,
kiedy

SylwiaHejno
s.hejno@kurierlubelski.pl
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WiesławBudzyński,
„UczniowieSchulza”,
PIW,49,90 zł

Bruna Schulza wspominają
ludzie, których nauczał
w Drohobyczu rysunku lub
prac ręcznych. Któż mógł
wówczas przypuszczać, że
Schultz - spolonizowany
Żyd - przejdzie do historii
polskiej kultury XX wieku.
Dla większości uczniów był
zwykłym, nieco zdziwacza-
łym belfrem. Ba, niektórzy
traktowali go lekceważąco,
także wśród szacownych
obywateli miasteczka nie
nie miał należnego uznania
i szacunku. W książce czy-
telnik znajdzie ich relacje
i wspomnienia z okresu
międzywojnia, a także około
150 fotografii i rysunków,
w większości po raz pierw-
szy tu publikowanych lub
znanych dotąd jedynie
nielicznym.

Leif GWPersson, „Swo-
bodnyupadek, jakwe
śnie”,CzarnaOwca,
39,90 zł

Trzecia część trylogii krymi-
nalnej o kulisach zabójstwa
szwedzkiego premiera. „Swo-
bodny upadek, jak we śnie”
przynosi rozwiązanie zagadki
zabójstwa szwedzkiego pre-
miera Olofa Palmego w 1986
roku, wskazując na grupy
interesów oraz zakulisowych
graczy. Biorąc za temat
powieści najgłośniejsze
zabójstwo w najnowszej his-
torii Szwecji, wydawać by się
mogło, że sukces książki jest
murowany. I tak się stało.
Persson, napisawszy tę epo-
peję, został okrzyknięty na-
stępcą Stiega Larssona, au-
tora Millennium. Czy tak jest
rzeczywiście? - przeczytajcie
przynajmniej tę część trylo-
gii, a wtedy sami wydacie
werdykt. Ja już to zrobiłem.

Jacques Louis Doussin
-Dubreuil, „Niebezpie-
czeństwa onanizmu”,
słowo/obraz terytoria,
19,90 zł
Ta książka musiała wywierać
na XIX-wiecznym czytelniku
silne wrażenie. Bo rzeczy-
wiście jest to zatrważająca
opowieść o zgubnych skut-
kach dogadzania sobie. Teraz,
w XXI wieku wywołuje raczej
uśmiech, choć niektórych, co
wrażliwszych czytelników
nadal może poruszyć. Praca,
wydana po raz pierwszy w
1825 r., przytacza liczne świa-
dectwa nadobnych mło-
dzieńców, którzy opisują
doktorowi przerażające spu-
stoszenia, jakie ta słabość
poczyniła w ich życiu. Nade
wszystko zaś autor przyta-
cza przykłady straszliwych
dolegliwości, jakie wynikają
z nałogu wiodącego wprost
ku śmierci. lub
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Montaż „Muzeum
Społecznego”

„Super8”„Super8”
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