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∑ OGŁOSZENIA graficzne wśród

ogłoszeń tekstowych;

22 629.86.14

∑ OGŁOSZENIA drobne

∑tekstowe ∑filigranowe ∑szpaltowe

informacja tel. 22 629.86.14

fax 22 625.61.57, 621.46.58

drobne@rzeczpospolita.pl
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Ogłoszenia 
drobne

Krzysztofowi 
Mordzińskiemu   

głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Żony  
składają 

Jolanta Bogdańska Lustych, Maria Łącka 

i Stefan Kawalec
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„Ostatni wieczór naszego życia jest pierwszym porankiem naszej wieczności” 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

Z żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp. 

Jolanty Szczypińskiej 
posłanki Prawa i Sprawiedliwości 

 na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV, V, VI, VII i VIII kadencji.

Z zawodu była pielęgniarką, od 1980 roku działała w Solidarności,
za swe zaangażowanie była wielokrotnie zatrzymywana i karana. 

Od początku lat 90. należała do Porozumienia Centrum, pełniąc funkcję
prezesa zarządu w województwie słupskim. 

Później przez lata działała w Prawie i Sprawiedliwości. 
 

Odszedł od nas wspaniały i dobry człowiek, osoba niezwykle życzliwa, 
wrażliwa na potrzeby innych, 

zawsze chętna do pomocy słabszym i potrzebującym. 

Żegnam patriotkę, od lat zaangażowaną w sprawy Polski i Polaków. 
Osobę, która swym charakterem i uśmiechem zjednywała sobie ludzi. 

W bolesnych chwilach smutku i żałoby 
przekazuję wyrazy głębokiego współczucia 

Bliskim, Przyjaciołom 
i Współpracownikom Zmarłej 

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl

wraz 

z Zarządem Województwa Podkarpackiego 
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 6 grudnia 2018 roku zmarł

śp. 
prof. dr hab. 

Zdzisław 
Sadowski

długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
redaktor naczelny „Ekonomisty”,

emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
który pełnił wiele ważnych funkcji dla polskiej gospodarki,

odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 

przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia

składają

Rektor, Senat i Społeczność 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej 
nr geod. 88/1 o powierzchni 6980 m2, położonej w Głogowie przy ul. Dzieci Głogowskich, w obrębie 
3 „Wyspa Katedralna”, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00036801/7, której działy III i IV wolne 
są od wpisów, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

Cena wywoławcza: 1.120.000,00 zł netto, tj. 260.956,69 euro.
∑ Wadium: 100.000,00 zł.
∑ Minimalne postąpienie: 11.200,00 zł.
Podana cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje 23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny 
wylicytowanej w przetargu. Cena nieruchomości w euro ustalona została wg średniego kursu NBP ogłoszonego 
na dzień 6 grudnia 2018 roku (1 EUR = 4,2919).
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie, 
zatwierdzoną Uchwałą nr XVI/86/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 września 2011 roku (Dziennik 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 234, poz. 4049 z dnia 17 listopada 2011 roku) nieruchomość 
zawiera się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 43.3.MW, dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczenie uzupełniające 
na: usługi (z wyłączeniem usług uciążliwych), drogi wewnętrzne, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, infrastrukturę 
techniczną, parkingi i miejsca postojowe, garaże. 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w sali nr 122 Urzędu Miejskiego 

w Głogowie, Rynek 10.

2. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów: Bank BGŻ 
S.A. Oddział w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 2 nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 z dopiskiem 
„przetarg na działkę nr geod. 88/1 obręb 3”, w terminie nie później niż do dnia 13 lutego 
2019 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy 
Miejskiej Głogów.

3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz 
z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu.

4. Prezydent Miasta Głogowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, 
informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę 
odwołania przetargu.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów

oraz publikację na stronach internetowych www.glogow.pl i www.glogow.bip.info.pl. 
Dodatkowych informacji udziela:

 Wydział Rozwoju Miasta Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów,

pokój 236 B, tel. 76/ 7265453.
 Głogów, 2018-12-06

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

ogłasza
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 OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji 
Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. ks. mjra Karola Woźniaka 12c, 40-389 

Katowice
OGŁASZA ZAMIAR ZBYCIA W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO

prawa użytkowania wieczystego w całości lub udziałach dla następujących nieruchomości (działek):
– działek gruntowych zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o nr. geodezyjnych: 
 1636/18 (11 m2), 1691/18 (487 m2), 1698/18 (820 m2), 1699/18 12 211 m2), 2158/18 (1 834 m2) w cenie wywoławczej 55,00 PLN netto za m2, 2031/18 (4 538 
m2) cenie wywoławczej 32,00 PLN netto za m2, 1915/18 (5 551 m2) w cenie wywoławczej 40,00 PLN,  1653/18 (13 710 m2), 2023/18 (902 m2), 2033/18 (5 828 
m2), 2039/18 (297 m2), 2146/18 (609 m2), 2147/18 (739 m2) w cenie wywoławczej 60,00 PLN netto za m2, 1662/18 (4 059 m2), 1672/18 (25 m2), 1678/18 (2 
905 m2), 1880/18 (4 085 m2), 1882/18 (492 m2), 1884/18 (7 024 m2), 1886/18 (3 665 m2), 1888/18 (229 m2), 1965/18 (7 847 m2) w cenie wywoławczej 60,00 
PLN netto za m2,
– działek po rekultywacji zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr. geodezyjnych: 
1024/77 (21 165 m2), 1027/77 (14 618 m2),1029/77 (21 419 m2), 1030/77 (4 620 m2), 1031/77 (139 m2) w cenie wywoławczej 21,00 PLN netto za m2,
– działek gruntowych zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr. geodezyjnych: 
 771/77 (4 989 m2), 772/77 (8 313 m2), 773/77 (954 m2), 774/77 (35 m2), 793/79 (2 949 m2), 794/79 (1 635 m2), 795/79 (1 940 m2), 992/77 (2 522 m2), 995/77 
(2 712 m2), 997/77 (3 406 m2), 1000/77 (1 503 m2), 1003/79 (2 576 m2) w cenie wywoławczej 50,00 PLN netto za m2, 1001/77 (308 m2), 993/77 (41 m2), 998/77 
(249 m2) w cenie wywoławczej 35,00 PLN netto za m2, 1034/77 (154 m2), 1037/77 (5 377 m2), 1039/77 (2 615 m2), 692/38 (1 945 m2), 776/77 (1 789 m2) w 
cenie wywoławczej 45,00 PLN netto za m2,  1013/77 (545 m2), 1018/77 (1 588 m2), 1033/77 (508 m2), 1041/77 (3 355 m2), 804/79 (28 m2), 865/79 (458 m2), 
866/79 (227 m2), 867/79 (60 m2), 988/79 (4 359 m2) w cenie wywoławczej 50,00 PLN netto za m2,  390/79 (160 m2) z posadowionym na nim budynkiem o pow. 
użytkowej 110 m2 w cenie wywoławczej 14 000,00 PLN netto za całą nieruchomość,
– działek zlokalizowanych na terenie Szopienic w okolicach ulicy Morawa o nr. geodezyjnych: 
  1663/25 (252 m2), 1666/25 (1 938 m2), 1675/25 (906 m2), 1734/32 (394 m2), 1739/32 (927 m2) w cenie wywoławczej 30,00 PLN netto za m2.
Ww. działki mogą być wykorzystane pod garaże lub ogródki działkowe.
 Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy ks. mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9.00 do 14.00, do 4 stycznia 2019 roku.
Pisemna oferta powinna zawierać:
• oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy, 
•  w przypadku osoby fi zycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, ksero dowodu osobistego bądź paszportu; w przypadku osoby prawnej: 

nazwa fi rmy, siedziba, jej forma prawna, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,
• oferowaną cenę zakupu netto,
• dane kontaktowe: e-mail, telefon.
Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu wpływu. 
Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferowana cena i forma płatności.
O wyborze oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub e-mailowo.
Warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie uzyskanie na nią zgody organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A. w likwidacji, w tym Rady Nadzorczej 
spółki.
Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez 
wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów, z którymi podejmie negocjacje.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00–14.00 pod numerem telefonu 662-352-354 lub (032) 759-13-02. 
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O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1490) ogłasza piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2
Numery działek – 1423/4 o pow. 2 685 m2 i 1423/5 o pow. 1 394 m2,
Numer KW – OL1P/00013024/2

Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym 
(pawilon gastronomiczny) o pow. użytkowej 348,30 m2 oraz zadaszoną 
wiatą z grillem o pow. użytkowej 112,80 m2

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 950 000 zł netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do 
wartości działki nr 1423/5 zostanie doliczony 23% podatek VAT, natomiast 
sprzedaż działki zabudowanej nr 1423/4 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2174 z późn. zm.) będzie zwolniona od podatku VAT. 
Wadium – 300 000 zł 

1.  Przetarg odbędzie się dnia 12 lutego 2019 r. w sali nr 58 w budynku 
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2.  Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie 
www.pisz.pl/bip, na stronie Urzędu Miejskiego w Piszu www.pisz.pl 

3.  Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Pi-
szu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim 
Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 6 lutego 2019 r. podając 
numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyj-
muje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

4.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać pod nr 
telefonu 87/4241215 lub 87/7309857.
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