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Piotr Nowacki

prezes Fundacji ADRA Polska

W czasach koronawirusa
bycie wolontariuszem
ma jeszcze większy sens
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Ty też możesz zostać wolontariuszem. I pomagać

W czasie pandemii korona
wolontariuszem ma jeszcze
Od ponad 10 lat pomagają ludziom ubogim
i potrzebującym na całym świecie. Fundacja
ADRA Polska wciąż rekrutuje wolontariuszy. Kilka
tygodni temu włączyła
się też do walki z pandemią koronawirusa.
Tomasz Czoik

F

undacja ADRA to organizacja dobroczynna działająca od 1983 roku. Początkowo jej wolontariusze
operowali w Stanach Zjednoczonych i na Bermudach, ale z czasem
stopniowo ADRA poszerzała swoją działalność o kolejne kraje. Fundacja działa obecnie
w 118 krajach. Jej polski oddział – Fundacja
ADRA Polska – powstał w 2009 roku.
– Służymy najbardziej potrzebującym bez
względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania. Naszym celem jest pomoc ludziom w potrzebie, szczególnie w usamodzielnianiu się, dlatego też
nasze działania często obejmują holistyczne
podejście do problemu, uwzględniając edukację, zdrowie, organizowanie źródeł utrzymania, a także poruszając inne kwestie, np.
zmianę klimatu czy zdrowy styl życia. Jesteśmy aktywni zarówno w działaniach humanitarnych, jak i projektach rozwojowych. Docieramy też z pomocą w rejony dotknięte kataklizmami – mówi dr Piotr Nowacki, prezes
Fundacji ADRA Polska.
Polski oddział ADRA włącza się w różne
działania pomocowe realizowane na świecie przez sieć podobnych, fundacyjnych oddziałów. Organizacja współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, uzyskując dotacje na niektóre projekty pomocy poza granicami Polski.
– W 2019 roku dzięki dotacji MSZ pomogliśmy dzieciom z niepełnosprawnością
w Gruzji, poprzez otwarcie trzech placówek specjalistycznych: centrum rehabilitacji i terapii, centrum wczesnej interwencji
oraz centrum opieki dziennej. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli prowadzimy również
projekt „adopcji na odległość” dzieci z Kenii, głównie sierot, oraz albinoskich dzieci
w Tanzanii, dzięki któremu przeszło setka
z nich ma zapewnioną edukację, a tym samym szansę na lepszą przyszłość – dodaje
Piotr Nowacki.

WIELU MARZY O ŻYCIU
W TAK ZAMOŻNYM KRAJU
JAK POLSKA

ADRA Polska wspiera też potrzebujących,
szczególnie dzieci, m.in. w Armenii, Tadżykistanie, Bangladeszu, Papui Nowej Gwinei, Ukrainie czy Gruzji. Do tych krajów
fundacja wysyła m.in. środki higieniczne,
produkty żywnościowe, przybory szkol-

• Uroczystość oddania sanitariatów i zbiorników na wodę dla jednej ze szkół w Tanzanii, którego realizację wspierała ADRA Polska.
Z mikrofonem Piotr Nowacki, prezes fundacji ADRA Polska FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

CODZIENNY
PORADNIK
ANTYWIRUSOWY

Jednym z programów
fundacji na czas
pandemii koronawirusa
są grupy wsparcia
online „Równoważnia”,
prowadzone przez
wykwalifikowanych
specjalistów. Ta forma
wsparcia jest adresowana
przede wszystkim do osób,
które czują, że nie radzą sobie
z obciążeniami, jakie niesie ze
sobą obecna sytuacja

ne, materiały edukacyjne oraz ubrania
dla dzieci i sprzęt rehabilitacyjny. Ostatnio ADRA wsparła projekt pomocy żywnościowej dla biednych rodzin w Bangladeszu i w Mongolii.
– Potrzeb jest wiele. Od roku 2018 Polska jest zaliczana do 25 najbogatszych krajów świata, co w pewnym sensie zobowiązuje nas do wspierania biedniejszych społeczności, szczególnie poza naszymi granicami.
Wielu ludzi na tym świecie nie miało szczęścia urodzić się w kraju o podobnym poziomie zamożności jak Polska. Otrzymując minimalne wynagrodzenie w naszym kraju, jesteśmy w gronie 20 proc. najbogatszych ludzi świata. Dla porównania, minimalne wynagrodzenie w Tanzanii to ok. 100 zł na miesiąc, ok. 20 razy mniej niż w Polsce, podczas
gdy koszt życia jest niższy tylko o ok. 60 proc.
– wylicza Piotr Nowacki.
Prezes fundacji ADRA Polska podkreśla, że ogromne wrażenie zrobiła na nim
podróż do Rwandy przed kilku laty. Wspomina, że nauczyciele po studiach, uczący
tam w szkole podstawowej, zarabiali dziennie kwoty, które pozwalały im jedynie na
kupno bochenka chleba czy litrowego soku w kartonie.
– Niestety, dla wielu ludzi w biednych
krajach jedyny sposób na przeżycie to obniżenie standardu życia znacznie poniżej
poziomu, który jesteśmy w stanie sobie
wyobrazić. Np. mieszkańcy wsi w górzystym Tadżykistanie przyjeżdżają do miasta po zakupy tylko raz w roku – żyją bardzo skromnie, bez pieniędzy, chodząc latami w tych samych ubraniach. Nie mają dostępu choćby do łazienek, ponieważ wiele
obszarów nie zostało skanalizowanych. Bywa nawet, że ludzie ci żyją bez energii elektrycznej. Dla większości z nas te wszystkie
udogodnienia to standard, tymczasem dla
najuboższych tego świata to luksus, którego prawdopodobnie nigdy nie doświadczą
– zauważa Piotr Nowacki.

BYCIE UCHODŹCĄ
TO DRAMAT DLA CAŁYCH
RODZIN
– My wydajemy pieniądze na kolejne ubrania, które być może założymy tylko kilka razy w życiu, mając już szafę pełną innych rzeczy, tymczasem wielu ludzi na świecie nie ma
pewności, czy następnego dnia zje posiłek.
Dlatego warto dostrzec to, co mamy i umieć
podzielić się z tymi, którzy nie mają prawie
nic – dodaje prezes fundacji ADRA Polska.
Bardzo dużym wyzwaniem dla organizacji był też kryzys imigracyjny przed kilku laty. Problem ten dotknął wiele milionów osób, przede wszystkim mieszkańców
Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej,
którzy uciekali ze swoich domów przed
konfliktami zbrojnymi i głodem, głównie
do państw Unii Europejskiej. ADRA prowadzi obecnie szereg działań pomocowych
dla uchodźców, organizując żywność, edukację czy też opiekę zdrowotną w obozach
dla imigrantów w wielu krajach. Polski oddział fundacji był zaangażowany w prowadzenie obozu dla uchodźców w Grecji
w 2016 roku, a w latach 2017-2018 wspierał szpital i przychodnię polową przy obozie dla uchodźców w Iraku.
– Bycie uchodźcą to ogromny dramat dla
całych rodzin. Nikt z tych osób nie wybrał życia, do którego został zmuszony. Stres związany z utratą pracy, całego mienia i środowiska, w którym przebywało się bardzo często
od urodzenia, jest niewyobrażalny. Wystarczy
odwiedzić obozy dla uchodźców w Bangladeszu czy Ugandzie, aby zobaczyć, jakie spustoszenie w psychice całych rodzin wywołuje wojna – zaznacza Piotr Nowacki.
Kilka tygodni temu, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, ADRA Polska ogłosiła też dwa nowe programy, które
mają pomóc w walce z COVID-19. Pierwszy
z nich to zbiórka środków, dzięki którym fundacja zaopatruje najbardziej potrzebujących
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WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE BARDZO
POTRZEBNE

1 KA

– Z doświadczeniem wzmożonego napięcia
emocjonalnego bardzo trudno poradzić sobie
samemu. Natłok myśli, zastanawianie się, jak
odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu
pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować
w zmienionej rzeczywistości – to problemy,
z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość z nas. Można zaobserwować zresztą
wzmożone zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, dlatego uruchomiliśmy projekt
„Równoważnia” – wyjaśnia Piotr Nowacki
– Dzięki grupom wsparcia, działającym
w ramach „Równoważni”, można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu spotkać
ludzi, którzy przeżywają te same problemy,
którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą – dodaje.
Do tej pory zgłosiło się już wielu chętnych
do prowadzenia grup. To psychologowie, trenerzy, doradcy zawodowi i terapeuci. Grupy
wsparcia działają w oparciu o model, dzięki
któremu pod „skrzydłami” jednego mentora może znaleźć się aż 144 osób.
– Przewidujemy, że liczba osób, którym
udzielane zostanie wsparcie, może być bardzo duża. Dlatego też nabór do grup wsparcia pozostanie otwarty – dodaje prezes ADRA Polska.
Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia
„Równoważnia”? Należy wejść na stronę internetową fundacji <http://www.adra.pl/kryzys> (www.adra.pl) i wypełnić krótki formularz. Osoby, które mają wykształcenie psychologiczne, psychoterapeutyczne lub ukończone
szkolenia związane z coachingiem i doradztwem zawodowym, Fundacja ADRA zaprasza do współpracy w projekcie na zasadach
wolontariatu – w roli moderatora grupy lub
mentora. CV należy wysyłać na adres rekrutacja@adra.pl <mailto:rekrutacja@adra.pl>.
Piotr Nowacki przyznaje, że zainteresowanie wolontariatem w dobie pandemii koronawirusa jest bardzo duże. – Wolontariat

Przedsiębiorco, pracowniku!
Macie pytania związane z prowadzeniem biznesu i prawem
pracy w czasie epidemii?
„Wyborcza” i prawnicy z doborowych kancelarii pomogą!

jest bardzo potrzebny na co dzień, a w czasach kryzysowych jego znaczenie jeszcze
bardziej wzrasta. Teraz możemy się o tym
dobitnie przekonać. Wolontariusze są wielkim wsparciem np. dla branży medycznej,
której pracownicy mają teraz ogrom roboty. Bardzo budujące jest, że idea niesienia pomocy staje się w naszym kraju jeszcze bardziej popularna.

WOLONTARIAT MOŻE BYĆ
ŚWIETNĄ PRZYGODĄ
Prezes fundacji ADRA zachęca do zgłaszania
się do fundacji i oferowania pomocy w tych
dziedzinach, w których się specjalizujemy,
lub w których chcielibyśmy się kształcić.
– Wolontariat to często dobry początek
trwałej współpracy z nami, ale także wieloma
innymi organizacjami. Sam kiedyś byłem wolontariuszem w naszej fundacji, a obecnie pełnię funkcję jej prezesa. Można zostać wolontariuszem w miejscu swojego zamieszkania
lub wyjechać za pośrednictwem naszej organizacji do innego kraju, aby tam pomagać lokalnym społecznościom. Ze względu na sytuację i obostrzenia w przemieszczaniu się, taka
forma współpracy została obecne zawieszona,
ale zapewne niebawem znów będziemy wyjeżdżać do innych krajów – mówi Piotr Nowacki.
Wolontariusze ADRA Polska wyjeżdżają do
odległych zakątków świata, aby pomagać potrzebującym na miejscu. Są to wyjazdy dłuższe i krótsze. Te drugie mogą być szczególnie
atrakcyjne dla osób pracujących, które raczej
nie mogą sobie pozwolić na dłuższy wyjazd
niż dwa tygodnie w ramach swojego urlopu.
Taka forma zaangażowania się pozwala nieść
pomoc osobom jej potrzebującym, a zarazem
jest wyjątkową okazją do zobaczenia odległych
krajów, społeczności, kultur, doświadczenia ich
zwyczajów. To szansa na poznanie odległych
zakątków z nowej perspektywy, zobaczenia
miejsc, do których nie docierają biura podróży.
– Warto podkreślić, że każdy może zostać
wolontariuszem i każdy może pomóc. Ludzie,
aby móc wesprzeć potrzebujących w danym
kraju, zbierają środki np. podczas swoich urodzin czy innego wydarzenia. Często początkiem zaangażowania jest jakiś wyjazd zagraniczny, obejrzany film czy zasłyszana historia. Każdą osobę, która chce wspierać ludzi
w potrzebie w danym kraju, zapraszamy do
zgłoszenia się do nas za pośrednictwem strony adra.pl. Porozmawiamy i zaplanujemy, co
dobrego dla innych możemy wspólnymi siłami zrobić – zachęca Piotr Nowacki. l

Możecie pisać
na adres: listy@
wyborcza.pl.
Przekażemy
Wasze pytania uznanym
prawnikom.
Odpowiedzi
publikujemy na
Wyborcza.pl.

Na pytania czekają specjaliści
z kancelarii prawnych: Clifford
Chance, Dentons, DZP, FGGK,
Gide Loyrette Nouel, Greenberg
Traurig, Jagodziński Skrzypek,
Lubasz i Wspólnicy, Noerr, Pietrzak Sidor & Wspólnicy, kancelarii PwC Legal i firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy.
Poniżej - jedno z pytań, które
otrzymaliśmy i odpowiedź radcy
prawnego z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Proszę o pomoc. Prowadzę salę zabaw, w której organizuję m.in.
urodziny dla dzieci. W tej chwili moja sala jest zamknięta do odwołania.
Nie umiem sobie wyobrazić dalszego prowadzenia biznesu, jeśli szkoły
będą zamknięte do końca wakacji.
Jak obecne prawo do tego podchodzi? Mogę organizować urodziny,
przyjmować dzieci na sali?
- Niestety, nie mam dobrych
wiadomości. Jak wiadomo, prowadzenie działalności gospodarczej podlega obecnie licznym ograniczeniom wprowadzonym mocą
rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wiele z tych ograniczeń wprowadzono do odwołania,
a planowany termin tego odwołania nie jest znany.
Do odwołania zakazane jest
między innymi prowadzenie przez
przedsiębiorców wszelkiej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 93.0), w tym
w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań i klubów.
Zakazane jest również organizowanie zgromadzeń i spotkań ludności, a także uczestniczenie w takich
zgromadzeniach i spotkaniach.

Oba te zakazy mają zastosowanie do prowadzenia sali zabaw dla
dzieci. Naruszenie tych ograniczeń
zagrożone jest systemem grzywien,
które sięgają 30 tys. zł.
Wprawdzie prezes Rady Ministrów ogłosił 29 kwietnia plan
stopniowego znoszenia ograniczeń ogłoszonych w związku
z epidemią COVID-19, ale szczegółowy zakres i harmonogram
znoszenia wszystkich ograniczeń
nie jest jeszcze znany. Od 4 maja
częściowo zniesiono ograniczenia w handlu, turystyce i w działalności niektórych placówek
oświatowych. Zniesienie ograniczeń w zakresie prowadzenia
działalności rozrywkowej i rekreacyjnej planowane jest dopiero
w dalszych etapach przywracania swobody prowadzenia działalności gospodarczej. l
Krzysztof Libiszewski, radca
prawny, praktyka transakcji
i prawa korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy
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Piotr Nowacki
• Od 2009 roku prezes zarządu ADRA Polska, gdzie jest odpowiedzialny za całokształt działań organizacji w Polsce. W ramach
działalności ADRA nadzorował i koordynował m.in. projekty MSZ
z zakresu Polskiej Pomocy Rozwojowej. Nadzorował kilkanaście
projektów unijnych w ramach Erasmus + oraz Młodzież w działaniu.
Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych (zarządzanie), absolwent
Magisterskich Studiów Menedżerskich – MBA (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), inżynier technologii żywności (Politechnika
Łódzka), absolwent studium podyplomowego „Pozyskiwanie eurofunduszy” na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Na studiach
dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej oraz Sportu
oraz zdobywca tytułu Primus Inter Pares – najlepszego studenta
Politechniki Łódzkiej. Członek zarządu kilku organizacji pozarządowych. Jego hobby to wędrówki po górach oraz wycieczki rowerowe.

sygn. akt I Ns 639/17

(m.in. personel i pacjentów szpitali) w maseczki ochronne.
– Nie zapominamy też o osobach ubogich.
W czasie pandemii ceny maseczek ochronnych wzrosły wielokrotnie, a dla wielu ludzi to naprawdę poważny wydatek. Wielu
z nich często nie stać na maseczki. A każdy,
kto wpłaca za pośrednictwem naszej strony
16 zł, zapewnia aż 10 maseczek ochronnych
dla potrzebujących – osób ubogich, pacjentów i personelu szpitalnego, ponieważ nasi
wolontariusze szyjący maseczki ofiarowują
bezpłatnie swój czas. Jeśli ktoś ma maszynę
do szycia i chciałby zostać takim wolontariuszem, zapraszamy do wspólnych działań
– zapewnimy mu materiał do szycia maseczek – zachęca Piotr Nowacki.
Drugim programem, przygotowanym
przez fundację na czas pandemii, są grupy
wsparcia online „Równoważnia”, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Prezes polskiego oddziału ADRA podkreśla, że ta forma wsparcia jest adresowana przede wszystkim do osób, które czują,
że nie radzą sobie z obciążeniami, jakie niesie ze sobą obecna sytuacja.

Przedsiębiorca
pyta, odpowiadają
kancelarie prawne

W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydział I Cywilny, pod
sygn. akt I Ns 639/17 z wniosku Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie z udziałem
Gminy Wołomin, Aleksandry Wilczak, Wiktorii Wilczak, Nele
Koch, Alicji Zych, Sylwii Anny Wilczak, Norberta Zych, Angeliki
Zych, Bożeny Irminy Rudolph, Julii Koch toczy się postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Wiesławie Zych,
synu Józefa i Modesty, urodzonym dnia 20 czerwca 1947 roku
we Wrześnicy, zmarłym w dniu 28 września 2015 r. w Wołominie,
ostatnio stale zamieszkałym w Zielonce przy ulicy Mickiewicza 23,
o nieustalonym majątku. Sąd wzywa, aby wszyscy spadkobiercy
w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

oferta krajowa/34007580
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Poradnik

Klienci też mogą wspierać
przedsiębiorców
Z powodu epidemii koronawirusa drobni przedsiębiorcy znaleźli się na skraju bankructwa. To
nie tylko ich problem, ale także klientów, którzy nie
wyobrażają sobie przyszłości bez ulubionego salonu
fryzjerskiego, księgarni czy kafejki. Dlatego pomagają
przedsiębiorcom na różne sposoby.
CODZIENNY
PORADNIK
ANTYWIRUSOWY
Magdalena Warchala

K

oronawirus z dnia na dzień
zmusił bardzo wielu przedsiębiorców do zawieszenia
działalności. Ci, którzy mogą,
zmieniają styl pracy - np. restauratorzy, którym nie wolno przyjmować
u siebie gości, sprzedają posiłki na wynos.
Inni przedsiębiorcy zmieniają branżę - np.
fotograf z Katowic założył domową farmę
mikroziół, które dostarcza klientom do domów. Wszystko to jednak działalność na pół
gwizdka, pozwalająca tylko w niewielkiej
części zrekompensować straty, które ciągle
rosną. Wielkich nadziei nie daje proponowana przez rząd tarcza antykryzysowa - kołdra jest za krótka i wiadomo już, że z wystarczającego wsparcia nie skorzystają wszyscy,
którzy go potrzebują. Dlatego klienci mobilizują się wokół oddolnych inicjatyw, które
mają pomóc lokalnym biznesom. Część
z nich inicjują i promują - prosząc o pomoc
- sami przedsiębiorcy.
Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Centrum Kreatywności Targowa zainicjowały
akcję „Nie pozwolę Ci się zamknąć”. W jej ramach zachęcają klientów do wpłacania zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych na przyszłość. Chodzi o to, by już teraz
opłacić w całości lub dać zaliczkę za usługę,
z której chce się skorzystać po epidemii, np.
kupić voucher do fryzjera albo kosmetyczki,
karnet na siłownię, zarezerwować sesję fotograficzną, opłacić w restauracji kolację dla
dwojga czy weekend w pensjonacie. Drobne
wpłaty od klientów pozwolą przedsiębiorcy
przetrwać kryzys - zapłacić czynsz, ZUS, pokryć część pensji pracowników. W zamian
klient powinien otrzymać paragon lub fak-

turę zaliczkową, które w przyszłości będą
podstawą do odebrania opłaconej usługi lub
produktu. Przedsiębiorcy, którzy chcą prosić
o podobne wsparcie swoich klientów mogą
pobrać ze strony kig.pl plakat i powiesić go
w witrynie swojego punktu usługowego lub
udostępnić w mediach społecznościowych.
Powinni też pamiętać, że z wpłaconych przez
klientów zaliczek muszą się rozliczyć z Urzędem Skarbowym, na takich samych zasadach, jak w sytuacji, gdy przyjmują zapłatę
za usługę wykonywaną od ręki.

KUP ZAWIESZONĄ USŁUGĘ
I VOUCHER „NA ZAŚ”
W oparciu o podobne zasady działają inne, lokalne akcje. Stowarzyszenie Częstokocham
z Częstochowy zachęca do kupowania u lokalnych przedsiębiorców „zawieszonych usług”,
które wykonane zostaną po epidemii. Na facebookowej stronie stowarzyszenia firmy mogą promować się, oferując atrakcyjne rabaty
dla tych, którzy zdecydują się opłacić usługę
z wyprzedzeniem. Na apel odpowiedzieli m.in.
producent perfum, szkoła jazdy na deskorolce,
szkółka taekwondo czy escape room. Z kolei
gmina Trzcianka zachęca do kupowania u lokalnych przedsiębiorców „voucherów na zaś”.
Branża gastronomiczna jest jedną z tych,
które najmocniej cierpią z powodu kryzysu
wywołanego koronawirusem. W samej tylko
Warszawie z dnia na dzień tysiące restauracji, barów i kawiarni straciło klientów i ponad 90 proc. obrotów. To dramat nie tylko
właścicieli, ale też ponad 20 tysięcy pracowników tego sektora. Aby ich wspierać w Warszawie powstała pierwsza niezależna platforma internetowa do zamawiania jedzenia
na wynos. Na platformie www.wspieramgastro.warszawa.pl/ każdy restaurator może
stworzyć swoje menu i sklep online oparty
na wspólnej domenie.
Tym, co odróżnia tę platformę od innych
serwisów do zamawiania jedzenia, jest brak

prowizji. Wielkie międzynarodowe firmy pobierają od restauracji nawet 40 proc. prowizji od zamówień realizowanych za pośrednictwem swoich platform. W przypadku #WspieramGastro tej opłaty nie ma, a przychód zasila w całości budżet warszawskich przedsiębiorców.
Warszawscy restauratorzy, choć sami
w trudnej sytuacji, odwdzięczają się za otrzymaną pomoc, wspierając personel medyczny.
Firmy obecne na platformie #WspieramGastro zadeklarowały, że udzielą znaczących
rabatów dla pracowników ochrony zdrowia
lub przekażą im posiłki.

URLOP W MASECZCE TEŻ
MOŻE BYĆ FAJNY
W olbrzymim kryzysie jest także branża turystyczna. Z powodu zamknięcia granic wstrzymane zostały wszystkie wycieczki zagraniczne, ale działalność na długo musiały zawiesić także polskie hotele i pensjonaty, częściowo otwarte dopiero na początku maja. Hotelarze, choć już zaczęli przyjmować gości,
boją się jednak, że ludzie niechętnie będą rezerwować u nich pobyty - ze strachu, a także
dlatego, że urlop w maseczce dla wielu osób
jest nie do zaakceptowania. Przekonać ludzi,
że w tym roku warto pomimo wszystko zdecydować się na wyjazd rekreacyjny starają
się organizatorzy akcji WspieramyTurystyke.pl. Zachęcają, by tegoroczny urlop zaplanować w Polsce. Apelują też, by nie odwoływać dokonanych wcześniej rezerwacji, a jedynie przenosić je na inne terminy. W ramach
innych akcji turyści namawiani są do kupowania voucherów do wykorzystania w czasie, gdy będzie już można podróżować bezpiecznie. Są też zachęcani do rezerwowania
noclegów bezpośrednio w hotelach czy pensjonatach, tak, by ich właściciele nie musieli
płacić prowizji pośrednikom.

NIECH POMOC BĘDZIE
BEZINTERESOWNA
Booksy, polski start-up, prowadzący platformę do rezerwowania usług z branży urody, proponuje inne rozwiązanie. Skoro mamy pomagać przedsiębiorcom, niech nasza pomoc będzie bezinteresowna - przekonuje. Dlatego za pośrednictwem platformy można przekazać datek dla swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kosmetycznego czy barber shopu. Wpłacić można 20, 50
lub 100 zł, pamiętając, że to darowizna, nie

Sosnowieckie Wodociągi
Spółka Akcyjna w Sosnowcu
OGŁASZA:

PRZETARG PISEMNY
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej
przy ul. Majowej
w Sosnowcu, z jednoczesnym
ustanowieniem nieodpłatnej
służebności przesyłu
oferta katowicka/34007664.n

oferta katowicka/34007286

zaliczka. Salony nie będą zobowiązane zaliczać wpłaconych kwot na poczet przyszłych
usług, świadczonych klientom. Aby jednak
ich hojność została nagrodzona, darczyńcy
otrzymają w prezencie cyfrową prenumeratę serwisów wyborcza.pl i wysokieobcasy.pl,
zależnie od wysokości datku, odpowiednio
na miesiąc, dwa miesiące lub kwartał. Obdarowany przedsiębiorca musi z kolei pamiętać, że jeśli prowadzi działalność jako osoba
fizyczna, to darowizny do kwoty 4902 wpłacane przez jednego darczyńcę są wolne od
opodatkowania. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą jako spółka
handlowa lub inna osoba prawna, muszą zapłacić podatek od darowizn.

POBUSZUJ WIRTUALNIE
PO PÓŁKACH W KSIĘGARNI
W czasach epidemii w fatalnej sytuacji znalazły się także małe księgarnie. Co prawda statystyki sprzedaży pokazują, że podczas domowej izolacji Polacy mają więcej czasu na
czytanie i kupują więcej książek, ale zwykle
zamawiają je w dużych sklepach internetowych. Np. w okresie epidemii liczba nowych
klientów kupujących książki na Empik.com
podwoiła się, a Taniaksiazka.pl w marcu odnotowała 120-procentowy wzrost sprzedaży
w porównaniu do roku poprzedniego. Jednak małe księgarnie, które stawiały na bezpośredni kontakt z klientem, ciągną ostatkiem
sił. Wprawdzie większość z nich pracuje normalnie, ale klienci, którzy siedzą w domach,
nie zaglądają już do nich w drodze z pracy
czy podczas spaceru po mieście. Pomóc ma
im akcja „Książka na telefon”, której inicjatorem jest hurtownia książek Azymut. Organizatorzy podkreślają jednak, że może do
niej dołączyć każda niesieciowa księgarnia
stacjonarna, niezależnie od tego, czy współpracuje z tym dystrybutorem.
Zasady akcji są proste. Klient, który chce
kupić książkę, dzwoni do lokalnej księgarni,
pisze do niej e-mail albo wiadomość poprzez
media społecznościowe. W ten sposób może
zapytać o dostępność konkretnego tytułu i go
zamówić albo poprosić księgarza o polecenie ciekawej książki z wybranej przez siebie
tematyki. Niezdecydowanym klientom księgarze mogą przesłać zdjęcie półki z dostępnymi w księgarni tytułami lub umówić się na
transmisję wideo, aby klient mógł na wirtualnie przejrzeć zawartość regałów. Książki
wysyłane są z zachowaniem zasad higieny
i bezpieczeństwa określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. l

Nieruchomość o powierzchni 459 m2, oznaczona
geodezyjnie jako działka nr 4319, obręb 0009,
dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi
księgę wieczystą numer: KA1S/00096848/4
CENA WYWOŁAWCZA: 68 818,00 zł
WYSOKOŚĆ WADIUM:
3 440,90 zł
Oferty niezabezpieczone wadium pozostają bez
rozpatrzenia. Wadium przepada na rzecz Spółki,
w przypadku uczestnika, którego oferta zostanie
przyjęta, jeśli uchyli się on od zawarcia umowy.
Pozostałe informacje dotyczące
nieruchomości, warunki udziału w przetargu
oraz zasady jego przeprowadzenia
publikowane są na stronie internetowej
Spółki:
www.rpwik.sosnowiec.pl
i udostępniane w jej siedzibie:
ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 292 55 90 do 92 (wew. 385)

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA
informuje, iż na tablicy ogłoszeń
w
siedzibie
Urzędu
Miejskiego
w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
wywieszone
zostało
Zarządzenie
nr
0050.131.2020
Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 6.05.2020 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
w formie bezprzetargowej na rzecz
ich najemców, stanowiących własność
Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą
prawa własności ułamkowej części
gruntu i podania do publicznej
wiadomości wykazu lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży.
oferta katowicka/34008240

1 KA

Ogłoszenia i reklamy

Gazeta Wyborcza
Wtorek, 12 maja 2020

powołana przez

RADĘ KURATORÓW WYDZIAŁU
NAUK ŚCISŁYCH i NAUK
o ZIEMI PAN

KOMUNIKATY

ogłasza konkurs

na stanowisko
DYREKTORA
INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
w Krakowie
więcej na stronie:
www.ifj.edu.pl www.pan.pl

§

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby
w terminie trzech miesięcy od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie
Rejonowym w Bielsku Podlaskim i udowodnili
swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym
razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

oferta krajowa/34008114.n

oferta krajowa/34007879.n

oferta krajowa/34007761

Syndyk masy upadłości Kobud S.A.
informuje, że posiada do sprzedania:
1) Nieruchomość w postaci lokalu użytkowego nr 1 położnego w Łęcznej przy ulicy Stefanii Pawlak
14, dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00293974/6. Lokal znajduje się na parterze i I piętrze i ma pow.
użytkową 118,90 m2.
2) Nieruchomość w postaci lokalu użytkowego nr 2 położnego w Łęcznej przy ulicy Stefanii
Pawlak 12, dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00204240/2. Nieruchomości odpowiada udział w prawie
własności 15402/44149. Lokal znajduje się na parterze i I piętrze i ma pow. użytkową 122,70 m2.
3) Względnie dwa wyżej wymienione lokale użytkowe jako jedną funkcjonalną całość posiadającą
wspólne wejście i klatkę schodową.

czyste o numerach KW nr LU1I/00184180/6 iLU1I/00195634/4. Nieruchomości odpowiada prawo
wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami 2354/6 i 2354/12
o łącznej pow. 3474 m2 wraz z budynkami o charakterze biurowo – magazynowym.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury sprzedaży, w tym ceny, warunków zawarcia umowy,
możliwości obejrzenia nieruchomości, itp. do uzyskania u syndyka pod numerem telefonu 507-105-955
oferta krajowa/34007832.n

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7

ogłasza przetarg nieograniczony na
DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW
NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW
KUJAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU
1. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie
Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE), w terminie do 02.06.2020 r. do
godziny 10.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna
zawierać ofertę cenową.
2. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 02.06.2020 r. o godz.
10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze.
3. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 05.06.2020 r. o godz.
10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony
internetowej Spółdzielni: www.ksmino.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać
na ww. stronie internetowej Spółdzielni.
1 KAB

oferta krajowa/34008192

2018 roku w Radomsku, mającym ostatnie stałe
miejsce pobytu w Katowicach. Spadkodawca nie
pozostawił testamentu.
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w termi-

W Sądzie Rejonowym w Wołominie
I Wydziale Cywilnym, w sprawie
o sygn. akt I Ns 1337/19

toczy się postępowanie
z wniosku Alicji Marii Kurek
o stwierdzenie nabycia przez
Alicję Marię Kurek w drodze
zasiedzenia z dniem
1 lipca 2014 r. własności
nieruchomości:

nie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i udowodnili swe prawa do spadku,
gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu.
oferta krajowa/34007551

Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił
w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości
(art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku złożenia
ofert o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy ofertą najwyższą, a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny
wywoławczej) – syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie
wyznaczonym przez syndyka masy upadłości. Do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni
wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których oferty zostały uznane za zbliżone.
W przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży syndyk masy upadłości ma prawo zaoferować
przedmiot sprzedaży kolejnemu oferentowi, który zaoferował najkorzystniejszą cenę wyższą lub równą niż
cena określona w ogłoszeniu
Zakupione ruchomości muszą zostać opłacone i odebrane w terminie nie dłuższym, niż 10 dni od rozstrzygnięcia
procedury sprzedaży. Warunkiem wydania ruchomości jest uprzednie uiszczenie ceny sprzedaży. Syndyk
zapewnia obsługę magazynową, natomiast czynności załadunku i transportu obciążają nabywcę.

tj.: działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 82 o powierzchni 1,78 ha; działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
279/1 o powierzchni 0,76 ha; działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
437 o powierzchni 1,04 ha; działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
467 o powierzchni 0,89 ha; działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
661 o powierzchni 0,17 ha; działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
840 o powierzchni 0,74 ha; działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
1009/3 o powierzchni 1,10 ha – o łącznej powierzchni 6,48 ha oraz działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
130/2 o powierzchni 0,13 ha; działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
130/4 o powierzchni 1,92 ha; działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
436/2 o powierzchni 0,59 ha; działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
660 o powierzchni 0,23 ha – o łącznej
powierzchni 2,87 ha,
położonych w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim,
gminie Klembów, miejscowości Roszczep, z obrębu nr 0013 Roszczep dla
których nie jest prowadzona księga
wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa poprzednich właścicieli
i posiadaczy nieruchomości oraz ich
spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego
udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
W przeciwnym razie Sąd stwierdzi
nabycie własności nieruchomości,
o ile zostanie ono udowodnione.

oferta krajowa/34007833

Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
prowadzi wyprzedaż zapasów magazynowych wyrobów AGD i RTV
oraz wózków magazynowych, w tym m.in.:

5) Garaż o numerze 1 położny w Łęcznej przy ulicy Stefanii Pawlak 12, dla którego Sąd Rejono-

Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dwie księgi wie-

ciszka i Zofii z d. Raj, zmarłym w dniu 9 września

Ruchomości można oglądać w dniach od 12.05.2020 r. do 22.05.2020 r. włącznie w Dąbrowie
Górniczej, przy ul. Staszica 34 w godzinach od 0900do 1400 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo
wolnych od pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Oferty pisemne uwzględniające dane kontaktowe oferenta (adres, tel., email) należy składać do dnia
25.05.2020r. włącznie:

na adres: 44-100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z dopiskiem Zakład Naprawy i Budowy
Wagonów Sp. z o.o. w upadłości

na adres email: kancelariasyndyka1@interia.pl

pow. użytkowej 209,30 m2.

kształcenia w lokal użytkowo/usługowy.

bycia spadku po Mieczysławie Krzywda s. Fran-

Szczegółowy wykaz ruchomości objętych sprzedażą jest dostępny na stronie internetowej
www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi”

KW nr LU1I/00292189/9. Lokal jest dwu kondygnacyjny i zajmuje II piętro i poddasze o łącznej

6) Nieruchomość w położoną w Łęcznej przy ulicy Przemysłowej 12, dla której Sąd Rejonowy Lublin

II Ns 425/18 postępowanie o stwierdzenie na-

Składając ofertę oferent musi precyzyjnie wskazać, którego składnika oferta dotyczy z podaniem numeru
i nazwy wskazanych w szczegółowym wykazie ruchomości dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl
w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi”
Oferty powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT.
Oferty na kwotę niższą, niż cena minimalna za dany składnik nie będą brane pod uwagę.
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu ruchomości można uzyskać pod nr tel.: 694 462 992
lub 668-495-147 oraz za pośrednictwem adresu email: aakrzywicki@gmail.com lub
marekczajkowski14@gmail.com

Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

KW nr LU1I/00292187/5. Garaż posiada pow. użytkową 58,36 m2 pozwalającą na możliwość prze-

sku Teresy Basińskiej-Krzywdy pod sygnaturą

Aparaty do malowania, drukarki, frezarki, monitory, skanery, spawarki, strugarki, wiertarki
(promieniowa, magnetyczna), opaski przewodów hamulcowych, nakrętki, pręty, profile,
śruby, przewody hydrauliczne, resory, tuleje tarflenowe, uszczelki, węże PKP, wkręty, zawory,
zbiorniki na powietrze, zderzaki.

4) Lokal mieszkalny nr 3 położny w Łęcznej przy ulicy Stefanii Pawlak 12, dla którego Sąd Rejonowy

wy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

towicach w II Wydziale Cywilnym toczy się z wnio-

Syndyk masy upadłości Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach
prowadzi sprzedaż maszyn i urządzeń ogólno-użytkowych oraz zapasów
magazynowych związanych z naprawą i produkcją wagonów, w tym m.in.:

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie Wydziale
Cywilnym pod sygn. akt I Ns 647\19 toczy
się postępowanie z wniosku Stanisławy Kur
i Władysława Kura o zasiedzenie nieruchomości,
położonej w Ostrówku, gmina Klembów, obręb
nr 0008 Lipka, stanowiącej działkę o nr ew. 1237
o powierzchni 0,4297 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą WA1W\00062242\2. Sąd wzywa
właścicieli nieruchomości oraz ich spadkobierców,
a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia
swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania
własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania
się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi
nabycie własności nieruchomości,
o ile zostanie ono udowodnione.

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Ka-

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Żoliborza
w
Warszawie
pod
sygn. akt I Ns 243/19 toczy się postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku po Danieli
Marii
Gregorczyk,
mającej
ostatnie
miejsce zamieszkania w Warszawie przy
ul. Sady Żoliborskie 3 m. 119, zmarłej w dniu
5 maja 2011 roku. W skład spadku wchodzi
mieszkanie przy ul. Jana Olbrachta 17.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej,
aby w terminie 3 miesięcy od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do
Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza
w Warszawie i udowodnili swoje prawa
do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku
mogą zostać pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

oferta krajowa/34008244.n

W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
I Wydział Cywilny, za numerem I Ns 906/19
toczy się postępowanie z wniosku PROTEGAT
1
Niestandaryzowanego
Sekurytyzacyjnego
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą
w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po
Krystynie Smotek, córce Jana i Wiktorii, zmarłej
dnia 4 kwietnia 2017 roku w Bielsku Podlaskim,
posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu
w Bielsku Podlaskim.

OGŁOSZENIE

I. Telewizory, komputery osobiste, tablety, telefony komórkowe, nawigacje, prostownice,
smartwatch, garnki, Lampki biurkowe, ładowarki samochodowe, płyny do czyszczenia, pokrowce
na tablety, itp. za cenę nie niższą niż: 25% hurtowej ceny zakupu
II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wózki magazynowe:
BT/CESABT C3E180 rok prod. 2008 (udźwig 1.750kg) za cenę: 7.350,00zł. netto plus VAT
BT Products AB OME-100H rok prod. 2012 (udźwig 1.000kg) za cenę: 31.700,00zł. netto plus VAT
BT Products AB OP 1000 HSE rok prod. 2008 (udźwig 1.000kg) za cenę: 16.100,00zł. netto plus VAT
BT RRB1 rok prod. 2006 (udźwig 1.600kg) za cenę: 8.600,00zł. netto plus VAT
BT Products AB SPE 125 rok prod. 2006 (udźwig 1.250kg) za cenę: 8.050,00zł. netto plus VAT
BT Products AB SPE 160 rok prod. 2006 (udźwig 1.600kg) za cenę: 12.150,00zł. netto plus VAT
TOYOTA/BT BT VCE 150A rok prod. 2008 (udźwig 1.500kg) za cenę: 13.800,00zł. netto plus VAT
KOMATSU MWS10-1R rok prod. 2008 (udźwig 1.050kg) za cenę: 7.050,00zł. netto plus VAT

Zapasy i wózki magazynowe można oglądać w dniach od 12.05.2020r. do 22.05.2020r. włącznie
w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu zapasów magazynowych, wózków magazynowych
można uzyskać pod nr tel.: 668-495-147 oraz 694-462-992 za pośrednictwem adresu email:
marek.czajkowski@agdmarket.eu lub kancelariasyndyka1@interia.pl
Szczegółowy wykaz zapasów magazynowych dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl
w zakładce: Ogłoszenia i przetargi
W przypadku zapasów magazynowych sprzedaż odbywać się będzie w paczkach za minimalną łączną
kwotę: 5tys.zł. netto plus należny podatek od towarów i usług VAT. Oferty na kwoty niższe nie będą
brane pod uwagę. Preferowane będą oferty o najwyższych kwotach łącznych.
W przypadku wózków magazynowych sprzedaż realizowana będzie dla każdego przedmiotu osobno.
Składając ofertę oferent musi precyzyjnie wskazać, których składników majątkowych dotyczy. Oferty
powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT.
W procedurze zakupu mogą brać udział jednie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz
spółki prawa handlowego.
W procedurze sprzedaży nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
Oferty pisemne należy do dnia 25.05.2020r. włącznie przesyłać na adres email:
marek.czajkowski@agdmarket.eu lub kancelariasyndyka1@interia.pl
Warunkiem udziału w procedurze sprzedaży zapasów magazynowych jest wpłata wadium
w wysokości 10% ceny minimalnej dla asortymentu, na który składana jest oferta, z zaokrągleniem
w górę, do pełnych złotych (Santander Bank Polska S.A.: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793)
dla towarów, o których mowa w pkt. I
Potwierdzenie wpłaty wadium musi zostać załączone do oferty. Wadium przepada w przypadku nie
dojścia do skutku transakcji sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta (z zastrzeżeniem
możliwości odstąpienia od sprzedaży jednostkowych towarów uszkodzonych).
Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zapasów magazynowych oraz wózków
magazynowych ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości
żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości (art. 313 Prawa Upadłościowego
w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego).
W przypadku złożenia ofert na wózki magazynowe o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy ofertą
najwyższą, a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny wywoławczej) – syndyk kwalifikuje te oferty
do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez syndyka. Do wzięcia
udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których oferty
zostały uznane za zbliżone.
W przypadku ofert na zapasy magazynowe pierwszeństwo będzie miała o najwyższej łącznej cenie.
Oferty niższe będą rozpoznawane jedynie w przypadku, w którym oferty wyższe nie będą swoim
zakresem obejmowały towarów objętych ofertą niższą.
Zakupione towary muszą zostać odebrane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od rozstrzygnięcia
procedury sprzedaży z magazynów upadłego. Syndyk zapewnia obsługę magazynową, natomiast
czynności załadunku i transportu obciążają nabywcę.
oferta krajowa/34007837

oferta krajowa/34007183

OGŁOSZENIE

KOMISJA KONKURSOWA

5

§

Przed Sądem Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny
toczy się postępowanie w sprawie o sygn.
VI Ns 185/20/S z wniosku Gminy Miejskiej
Kraków, reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Krakowa, o stwierdzenie nabycia
spadku po Danucie Julii Czerneckiej
z domu Lizak, córce Emila i Marii,
ur. w dniu 5 kwietnia 1945 r. w Krakowie,
zm. w dniu 27 stycznia 2017 r. w Krakowie,
ostatnio w Polsce zamieszkałej w Krakowie
przy ul. Brogi 13/15.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych,
aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania
się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym
Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą zostać pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku po Danucie Julii Czerneckiej.
oferta krajowa/34007535.n

6

Ogłoszenia i reklamy

Gazeta Wyborcza
Wtorek, 12 maja 2020

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku
Gminy Zawidz (sygn. I Ns 417/19) o stwierdzenie nabycia spadku po
Alinie Teresie Kożuchowskiej, córce Tadeusza Franciszka i Kazimiery,
ostatnio stale zamieszkałej w Jeżewie, zmarłej w dniu 31 stycznia
2018 roku w Jeżewie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,
aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa,
gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
oferta krajowa/34008252.n

oferta krajowa/34008223.n

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach
Śląskich pod sygn. akt I Ns 481/19 toczy
się postępowanie z wniosku Gminy Siemianowice Śląskie o stwierdzenie nabycia
spadku po Gertrudzie Helenie Niesporek,
urodzonej w dniu 6 stycznia 1950 r.
w Siemianowicach Śląskich, a zmarłej
w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Katowicach,
ostatnio mającej miejsce zwykłego pobytu
w Siemianowicach Śląskich.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu
3 miesięcy od dnia ukazania się tego
ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Płońsk zgodnie z uchwałami Rady Gminy Płońsk: Nr XIV/94/2015 z dnia 29 października 2015 roku, Nr XLIII/296/2018 z dnia 26 marca 2018 roku oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), w związku z zarządzeniem nr 19/V/2020 z dnia 5 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego
i obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

L.p.

Położenie nieruchomości
(numer KW)

Numer
działki

Powierzchnia

1.

2.

3.

4.

122/7

3,6755 ha

1.
Arcelin
gm. Płońsk

2.

KW PL1L/00045291/4

122/6

oferta krajowa/34007741

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział I Cywilny w sprawie
o sygn. akt I Ns 77/20 z wniosku
Świadków Jehowy w Polsce wzywa spadkobierców Barbary Plaskasowitis z domu Siudak ostatnio
stale zamieszkałej w Jeleniej Górze, zmarłej 12.08.2019 r. w Jeleniej
Górze, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, zgłosili
i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

oferta krajowa/34008099.n

7,3923 ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania gminy

Cena wywoławcza
nieruchomości
( zł )

Wadium
(10% ceny
wywoławczej)
(zł)

5.

6.

8.

9.

Działki niezabudowane
z dostępem do drogi
gminnej oraz dróg
powiatowych
nr 3021W Płońsk- Raciąż
oraz nr 3030W Wierzbica
Szlachecka – Starczewo

x realizacja usług, składów, magazynów i produkcji
– symbol 1 U.P., z przeznaczeniem uzupełniającym
- funkcja mieszkaniowa dla właściciela

1 157 400,00
+ 23% podatek
VAT

x realizacja usług, składów, magazynów i produkcji
– symbol 1U.P.z przeznaczeniem uzupełniającym
– funkcja mieszkaniowa dla właściciela,
x lasy i zadrzewienia – symbol 3 ZL,
x utrzymanie i urządzenie drogi publicznej – droga jednojezdniowa
klasy D, (z dwoma pasami ruchu) – symbol 3 KDD

2 328 300,00
+ 23% podatek
VAT

115 740,00

232 830,00

UWAGA!
• Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2020r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39.
• W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument,
upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
• Przystępujący do przetargu obowiązani są wpłacić wadium w podanej kwocie.
• Wadium wpłaca się przelewem na konto B.S. Płońsk nr 63 8230 0007 0000 0563 2023 0003 w terminie do dnia 13 lipca 2020r. włącznie.
• Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
• Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
• Właściciel, tj. Gmina Płońsk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanej nieruchomości. Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
• Wysokość najniższego postąpienia wynosi 1%, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
• Cena płatna jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedawca. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane przez sprzedawcę
konto.
• Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa, związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, pok. nr 7, tel. 23 662-56-35 wew. 36, w godz. 800-1600.
WÓJT GMINY PŁOŃSK
/-/ Aleksander Jarosławski

oferta krajowa/34008218.n

OGŁOSZENIE

oferta krajowa/34008083.n

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości
Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Poznaniu
ogłasza

sprzedaż z wolnej ręki składników
masy upadłości
Ogólne warunki sprzedaży:
1) Przedmiotem sprzedaży są:
a) prawa i obowiązki przysługujące upadłej WSKOK w spółce „AIKON FINANSE 1”
sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Poznaniu 60-321, przy ul. Bułgarskiej
14, KRS 0000598759 – szczegółowo opisane w opinii określającej wartość
rynkową spółki komandytowej pod ﬁrmą „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. sp.k.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą
dla masy upadłości;
b) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce „AIKON FINANSE 1”
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29,
KRS 0000581238 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość
rynkową spółki pod ﬁrmą „AIKON FINANSE 1” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości;
c) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce „AIKON POZNAŃ” sp. z o.o.
w likwidacji z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29,
KRS 0000438751 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość
rynkową spółki pod ﬁrmą „AIKON POZNAŃ” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości;
d) ruchomości (środki trwałe i wyposażenia) będące własnością upadłej
WSKOK - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową
ruchomości (środków trwałych i wyposażenia) z dnia 18 marca 2019 roku,
za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.
2) Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej
ceny składać należy w terminie do dnia 09 czerwca 2020 r. roku do godz.
13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „sprzedaż Wielkopolska SKOK”.
3) Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 3% wartości
ceny oszacowania na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1020 4027
0000 1502 0034 4879.
4) Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach
składników masy upadłości.
5) Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie
14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia
od sprzedaży.
6) Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
7) Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii
Syndyka (tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00,
a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
oferta krajowa/34008006.n

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Saturn ” w Czeladzi
OGŁASZA
w dniu 27 maja 2020 r. przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż budynku położonego w Sosnowcu przy
ul.Kaplicznej 2, działki nr 3/8 w Czeladzi oraz lokali mieszkalnych.
1. Budynek dwukondygnacyjny ( parter i pierwsze piętro ) o powierzchni użytkowej
298,59 m2 , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , usytuowany na działce
nr 4941 o pow. 520 m2
Cena wywoławcza 430.000. – zł Wadium 43.000. – zł, Postąpienie 8.600. – zł
2. Działka położona przy ul. Kościuszki w Czeladzi – prawo wieczystego użytkowania gruntu,
stanowiącego działkę niezabudowaną nr 3/8 o pow. 788m2
Cena wywoławcza netto 110.000. – zł + podatek VAT 23 %, Wadium : 11.000. – zł
Postąpienie : 2.200. – zł + podatek VAT 23 %
3. Lokal mieszkalny przy ul. Węglowej 6/1 w Czeladzi – częściowo wyremontowany pow. użytk.
30,21 m2 położony na parterze składający się z jednego pokoju , kuchni , łazienki z w.c. wyposażony
w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 58.000. – zł Wadium 5.800. – zł, Postąpienie 1.200. – zł
4. Lokal mieszkalny przy ul. Węglowej 16/1 w Czeladzi ( w dobrym stanie ) pow. użytk. 28,26 m2
położony na parterze składający się z jednego pokoju , kuchni , łazienki z w.c. wyposażony w instalację:
elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe .
Cena wywoławcza 61.000. – zł Wadium 6.100. – zł, Postąpienie 1.200. – zł
5. Lokal mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 32/9 w Czeladzi pow. użytk. 32,60 m2 położony na drugim
piętrze składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju , łazienki z w.c. wyposażony w instalację:
elektryczną, wodno – kanalizacyjną , centralnego ogrzewania. Do lokalu przynależy piwnica o pow.
4,98 m2.
Cena wywoławcza 81.000. – zł Wadium 8.100. – zł, Postąpienie 1.700. – zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta : 86 1020 2498
0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 26 maja 2020 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza zawiera koszty manipulacyjne ( koszty
przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez
uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy
nabycia budynku lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia
w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni).
Wydanie budynku będącego przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego umowy
sprzedaży w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania
przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (0 32) 265-67-10
wew. 35 , wew. 32 ( dotyczy działki ) lub Administracji Osiedla Sosnowiec – Milowice ul. Kapliczna 2
nr tel. 032 293 – 70 – 34 ( dotyczy budynku przy ul. Kaplicznej 2 ).
oferta katowicka/34007862

§

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach
Śląskich pod sygn. akt I Ns 492/19
toczy się postępowanie z wniosku
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej w Katowicach o stwierdzenie nabycia spadku
po Jerzym Franciszku Porąbka, urodzonym w dniu 15 lipca 1943 r. w Katowicach, a zmarłym w dniu 12 kwietnia
2018 r. w Siemianowicach Śląskich,
ostatnio mającym miejsce zwykłego pobytu w Siemianowicach Śląskich.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu
3 miesięcy od dnia ukazania się tego
ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/34007740

SYNDYK SPRZEDA

WIERZYTELNOŚĆ
Syndyk masy upadłości
Przedsiębiorstwa
Produkcyjno Wdrożeniowego
„Araj”
Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej
z/s w Kątach Wrocławskich

SPRZEDA
W DRODZE PRZETARGU
WIERZYTELNOŚĆ
wchodzącą w skład masy upadłości
przysługującą od członków zarządu oraz
pełnomocnika zarządu z tytułu wyrządzenia
spółce szkody w wysokości 4.362.641,75 zł
(słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt
dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden
75/100 złotych)

za cenę wywoławczą nie niższą
niż 1.000.000,00 zł
(słownie: milion złotych).
●▬ Osoby zainteresowane kupnem
proszone są o składanie ofert spełniających
warunki regulaminu w terminie do dnia
29 maja 2020 r. osobiście lub drogą
pocztową. ●▬ O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu oferty do biura
Syndyka. ●▬ Regulamin sprzedaży
można uzyskać na stronie internetowej:
www.ardobiejewska.pl, zaś informację
o przetargu i przedmiocie sprzedaży
pod numerem tel. 71 380 25 16 w godz.
9:00 – 15:00.
Przetargi – www.ardobiejewska.pl

oferta krajowa/34008354.n
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CS Group Polska S.A.
i Panorama Firm sp. z o.o.
informują
Przedsiębiorców zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
których wizytówki są opublikowane
w serwisach pkt.pl, biznesfinder.pl,
aleranking.pl, panoramafirm.pl
i budownictwo.pl, że przetwarzają ich
dane osobowe w celu realizacji
„Programu Rozwoju Kontaktów między
Przedsiębiorcami” na podstawie
art. 6 ust.1 lit f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO)
w przypadku publikacji wizytówek
bezpłatnych, albo w celu realizacji
umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit b
RODO w przypadku klientów Spółek.
Pełne informacje prawne o przetwarzaniu
danych osobowych przedsiębiorców są
prezentowane po kliknięciu odnośnika
„Obowiązek informacyjny”, znajdującego
się w stopce każdej wizytówki.
Spółki zachęcają Przedsiębiorców do
zapoznania się z treścią wizytówki
i zgłoszenia ewentualnych uwag
aktualizacyjnych na adres

dok@csgroup.pl
lub kontakt@pf.pl
oferta krajowa/34008011.n

oferta krajowa/33974153

OGŁOSZENIE
Starosta Pińczowski
mający siedzibę w Pińczowie przy ul. Zacisze 5

informuje,
że na podstawie art. 26 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 124 §8 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) został
wyznaczony do rozpoznania wniosku
o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w mieście Działoszyce działka nr 786. Nieruchomość powyższa nie ma uregulowanego
stanu prawnego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia podania niniejszej informacji do
publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do tej
nieruchomości, to zgodnie z art. 114 §4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), wszczęte zostanie postępowanie w sprawie
ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.
oferta krajowa/34008235.n

Syndyk masy upadłości EUROS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach
prowadzi sprzedaż ruchomości specjalistycznych do produkcji śmigieł do elektrowni
wiatrowych oraz maszyn i urządzeń ogólno-użytkowych, w tym m.in.:
Formy do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych, frezarki, kamera termowizyjna, maszyny
do impregnacji, maszyny do mieszania żywic, nagrzewnice gazowe i elektryczne, namioty
przemysłowe, obrotnice do łopat i materiały do produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych,
odkurzacze przemysłowe, piła taśmowa, podstawki do transportu łopat przy produkcji śmigieł
do elektrowni wiatrowych, pompy próżniowe, regały, sprężarki, wagi platformowe, wciągarki,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, wiertarki promieniowe, żelkociarka
Składając ofertę oferent musi precyzyjnie wskazać, którego składnika oferta dotyczy z podaniem numeru i nazwy
wskazanych w szczegółowym wykazie ruchomości dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce:
„Ogłoszenia i przetargi”
Oferty powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT.
Oferty na kwotę niższą, niż cena minimalna za dany składnik nie będą brane pod uwagę.
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu ruchomości można uzyskać pod nr tel.: 694-462-992 oraz
za pośrednictwem adresu email: aakrzywicki@gmail.com lub kancelariasyndyka1@interia.pl
Szczegółowy wykaz ruchomości objętych sprzedażą jest dostępny na stronie internetowej
www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi”
Ruchomości można oglądać w dniach od 12.05.2020r. do 22.05.2020r. włącznie w Warszowicach, przy
ul. Gajowej 5A w godzinach od 0900 do 1400 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od
pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Oferty pisemne uwzględniające dane kontaktowe oferenta (adres, tel., email) należy składać do dnia
25.05.2020r. włącznie:

na adres: 44-100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z dopiskiem EUROS Polska Sp. z o.o. w upadłości
na adres email: kancelariasyndyka1@interia.pl
Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ruchomości ma charakter egzekucyjny i nie
będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem
technicznym ruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania
cywilnego). W przypadku złożenia ofert o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy ofertą najwyższą,
a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny wywoławczej) – syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji
ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości. Do
wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których
oferty zostały uznane za zbliżone.
W przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży syndyk masy upadłości ma prawo zaoferować
przedmiot sprzedaży kolejnemu oferentowi, który zaoferował najkorzystniejszą cenę wyższą lub równą niż
cena określona w ogłoszeniu
Zakupione ruchomości muszą zostać opłacone i odebrane w terminie nie dłuższym, niż 10 dni od rozstrzygnięcia
procedury sprzedaży. Warunkiem wydania ruchomości jest uprzednie uiszczenie ceny sprzedaży. Syndyk
zapewnia obsługę magazynową, natomiast czynności załadunku i transportu obciążają nabywcę.
oferta krajowa/34007839

oferta krajowa/34007722.n

S Y N D Y K

M A S Y

oferta krajowa/34008227.n

ZARZĄD POWIATU
JELENIOGÓRSKIEGO

U P A D Ł O Ś C I

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KOWARACH, STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu
przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składają się:

Przedmiotem przetargu jest zabudowana
nieruchomość położona w Kowarach
przy ul. 1 Maja nr 62.


prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej: 445,40m2 i kubaturze 2.150m3 (KW nr: OP1K/00037741/5)
nr 2255/10 o pow.: 0.0205ha (KW nr
OP1K/00031877/5)

prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/11 o pow.: 0.0104ha (KW nr
OP1K/00031877/5)

prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/12 o pow.: 0.7716ha (KW nr OP1K/00031877/5)
zabudowanej następującymi budynkami i budowlami:


prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej

9
budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej: 580,00m2 i kubaturze: 1.950m3
9
budynek administracyjno-warsztatowy o pow. użytkowej: 870,00m2 i kubaturze: 4.456m3
9
budynek magazynowo-warsztatowy o pow. użytkowej: 386,60m2 i kubaturze: 1.263m3
9
budynek stolarni z magazynem o pow. użytkowej: 402,00m2 i kubaturze: 1.655m3
9
wiata magazynowa o pow. użytkowej: 160,90m2 i kubaturze: 644m3
9
wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej: 211,80m2 i kubaturze: 804m3
9
budynek stacji paliw o pow. użytkowej: 42,60m2 i kubaturze: 130m3
za cenę nie niższą niż: 900.000,00zł. (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT,
co stanowi 26,80% wartości oszacowania
1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat
szacunkowy nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości”) oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub
za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl.
Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
2. Oferty pisemne autoryzowane przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań należy składać w terminie do dnia 02 czerwca 2020r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych
S.A., 44–100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją ”Oferta na zakup nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4.”
3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty Postanowienia Sędziego
Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

oferta krajowa/34007748

1) Budynek przychodni rejonowej składający się
z trzech części o zróżnicowanej wysokości:
- budynek narożny cztero-kondygnacyjny,
podpiwniczony, z nieużytkowym strychem;
- budynek oficynowy, dwukondygnacyjny,
z nieużytkowym poddaszem mansardowym;
- dobudówka jednokondygnacyjna ze stropodachem
płaskim.
2) Budynek garażowy o łącznej powierzchni użytkowej
158,01 m2, w skład którego wchodzą:
- 5 boksów murowanych o pow. użytkowej
16,20 m2 każdy;
- 3 boksy murowane o pow. użytkowej
25,67 m2 każdy;
3) Boks garażowy o pow. użytkowej 18,78 m2,
murowany, przykryty stropodachem płaskim.
Niezabudowana część działki od strony ul. Słonecznej
ma nawierzchnię asfaltową użytkowaną jako parking
i dojazd do garaży. Budynek ujęty jest w spisie
konserwatorskim.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży
w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą
Nr 51/143/2019 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 12 września 2019 roku.
Cena wywoławcza – 500.000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) – 25.000,00 zł
Minimalne postąpienie – 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej
Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia
07 lipca 2020 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i przy ul. Podchorążych 15 oraz na stronie
internetowej pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl.
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty podając przyczynę odwołania
przetargu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można
uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15,
pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

1 KAB

www.infopublikator.pl
oferta krajowa/34007257.n

oferta krajowa/34008261.n

oferta krajowa/34007789.n
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Burmistrz Miasta Pyskowice
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§

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie przysługującego Gminie Pyskowice
prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę w kształcie prostokąta, oznaczoną numerem ewidencyjnym
1291/11 o pow. 0,5147 ha, objętą księgą wieczystą nr GL1G00136827/2, położoną
w Pyskowicach przy ul. Wolności, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
Prawo użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 r.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 1291/11 wynosi
7019,49 zł. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej.
Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia
31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie
zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki
procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla WarszawyŻoliborza w Warszawie w I Wydziale
Cywilnym pod sygnaturą akt I
Ns 560/19 toczy się z wniosku Edyty
Orłowskiej postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku po Wiesławie Bieńkowskim,
synu Stefana i Marianny, urodzonym
w dniu 19 marca 1941 roku w Warszawie,
zmarłym w dniu 22 listopada 2018 roku
w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym
przy ul. Bogusławskiego 4/67 w Warszawie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców,
aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się
niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie
i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą zostać pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
oferta krajowa/34008101.n

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w Łazach
przy ul. Jesionowej 4/23.

Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna w ulicy Wolności,
na działce 1291/11 kabel teletechniczny.

na działce 1290/11 – w pasie gruntu długości 77 m, szerokości 0,7 m, zajmując powierzchnię
53,90 m2, oraz na działce 1291/11 – w pasie gruntu długości 26 m i szerokości 0,7 m,
zajmując powierzchnię 18,20 m2, czyli łącznie zajmujących powierzchnię 72,10 m2, będących
własnością spółki pod firmą: PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu
dokonywania przeglądów, napraw, konserwacji i eksploatacji oraz wymiany i modernizacji
kablowych linii energetycznych oraz innych urządzeń służących do przesyłu energii
elektrycznej, przy czym użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków zobowiązany
jest do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do kablowych linii
energetycznych oraz innych urządzeń, w szczególności powstrzymywania się od wybudowania
budowli oraz prowadzenia nasadzeń w odległości utrudniającej prawidłową eksploatację kabli.
Wniosek o wykreślenie służebności w zakresie działki nr 1290/11 w aktach księgi
wieczystej nr GL1G/00136827/2
służebność przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz spółki pod firmą: PKP
Utrzymanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON
1467190587) i jej następców prawnych, której treścią jest nieodpłatne i nieograniczone
w czasie prawo dostępu, eksploatacji i konserwacji urządzeń teletechnicznych, a co za tym
idzie – niczym nieograniczony wstęp pracowników PKP Utrzymanie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na teren nieruchomości dla wykonywania tychże
czynności do będącego własnością spółki pod firmą PKP Utrzymanie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, a znajdującego się na działkach oznaczonych
numerami geodezyjnymi 1290/11 i 1291/11 objętych niniejszą księgą wieczystą, kabli
teletechnicznych ziemnych zaznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik
nr 1 do aktu notarialnego Rep. A nr 9064/2017 z dnia 4 października 2017, a to w pasie
gruntu o długości 104 m, szerokości 2 m, zajmującym powierzchnię 208,00 m2, oraz w pasie
o długości 34 m i szerokości 2 m, zajmującym powierzchnię 68 m2, przy czym:
– użytkownik wieczysty gruntu zobowiązany jest do niepodejmowania żadnych działań,
których skutkiem mogłoby być uszkodzenie, zniszczenie bądź naruszenie substancji
urządzeń teletechnicznych,
– w przypadku konieczności przemieszczenia linii teletechnicznych w związku z realizacją
zamierzeń użytkownika wieczystego gruntu koszty tych działań obciążą w całości
użytkownika wieczystego.
Nieograniczona w czasie służebność gruntowa przejazdu i przechodu po działce numer
1290/11, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00136827/2, w celu dostępu do środków
trwałych, będących własnością spółki pod firmą: PKP Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, a znajdujących się na działce nr 1304/11, w celu ich eksploatacji,
wykonywania napraw, remontów, konserwacji, rozbudowy i modernizacji i prawie wykopów,
przekopów przez tę nieruchomość w wyżej wymienionych celach, na rzecz każdorazowego
wieczystego użytkownika lub właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 1304/11, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00063567/8.
Wniosek o wykreślenie
nr GL1G/00136827/2.

powyższej
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Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego netto: 450.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 23%
jej wysokości.
Wysokość wadium wynosi 50.000,00 zł (w pieniądzu).
Okazanie nieruchomości nastąpi w dniu 10 lipca 2020 r., godz. 11.00.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia
notarialnej umowy kupna-sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu
Miasta Pyskowice przy ul. Strzelców Bytomskich 3 (wejście od parkingu oznaczone jako
Straż Miejska).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium przelewem na konto budżetu
Miasta Pyskowice nr 59 1020 2528 0000 0002 0480 4862 w PKO Bank Polski S.A.
UWAGA!
Warunek wniesienia wadium uważa się za spełniony, gdy środki pieniężne znajdą się
na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 17 lipca 2020 r.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygra przetarg, będzie zarachowane
na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Koszty notarialne umowy sprzedaży pokrywają nabywcy nieruchomości.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Miasta Pyskowice – Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa, ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. nr 321, tel. 32 332 60 75.
Jeżeli osoby ustalone nabywcami nieruchomości nie dopełnią warunków uiszczenia
wylicytowanej ceny nieruchomości lub bez usprawiedliwienia nie stawią się w Kancelarii
Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, Burmistrz Miasta odstąpi od zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta Pyskowice może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim
przypadku informacja o odwołaniu przetargu podająca przyczyny jego odwołania zostanie
niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
Niniejsze ogłoszenie zostało również opublikowane na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Strzelców Byt. 3 (II piętro).
oferta krajowa/34008286.n

oferta krajowa/34008177

Zatrudnimy doświadczonych PRZEPALCZY
ZŁOMU do pracy w Niemczech, e-mail:
rekrutacja@fortus-sk.pl, tel. 32 2899197

Praca dla zbrojarzy, cieśli z doświadczeniem
lub do przyuczenia (W-wa i okolice), umowa,
możliwość zakwaterowania, tel. 728 436 603

BURMISTRZ ŁAZ

Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: IU/KS tereny
zabudowy usługowej i parkingów.

Nieruchomość obciążona jest nw. ograniczonymi prawami rzeczowymi:
służebność przesyłu, ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz spółki
pod firmą PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i jej następców
prawnych, której treścią jest nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo wstępu i wjazdu
pracowników wykonujących pracę na rzecz Energetyki spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie
do znajdujących się na działkach 1290/11 oraz 1291/11 urządzeń w postaci infrastruktury
elektroenergetycznej – linii przesyłowo-rozdzielczych NN, zaznaczonych kolorem niebieskim
na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do aktu notarialnego Rep. A nr 8993/2017 z dnia
3.10.2017 r., a to:

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód
w Katowicach w I Wydziale Cywilnym toczy się
z wniosku Tomasza Ludziarczyka, pod sygnaturą
I Ns 404/18 postępowanie o stwierdzenie nabycia
spadku po Krystynie Kołodziej z domu Ficek,
córce Artura i Antoniny, zmarłej w dniu 5 stycznia
2016 roku w Katowicach, mającej ostatnie
stałe miejsce zwykłego pobytu w Katowicach.
Spadkodawca nie pozostawił testamentu.
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
wzywa wszystkich zainteresowanych, aby
w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się
ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swe prawa
do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną
pominięte w postanowieniu.

1.






Lokal mieszkalny nr 23, położony na parterze w budynku przy
ul. Jesionowej 4 w Łazach zlokalizowany na działce nr 377/25
o pow. 2036 m2, objęty księgą wieczystą KW o Nr CZ1Z/00034400/3:
powierzchnia użytkowa lokalu: 36,80 m2
pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia , przedpokój, łazienka z wc
pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,72 m2
udział w nieruchomości wspólnej – 0,0231
lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno –
kanalizacyjną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 57 818,00 zł.
W tym:
 wartość lokalu – 53 491,00 zł
 wartość ułamkowej części gruntu – 4 327,00 zł
Wadium: 5 800,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2020r. o godz. 10 00 na sprzedaż
lokalu nr 23 przy ul. Jesionowej 4 w Urzędzie Miejskim w Łazach
ul. Traugutta 15 – sala nr 8 – parter.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
 wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 12.06.2020r. na konto
Urzędu Miejskiego w Łazach Bank Spółdzielczy w Wolbromiu,
Oddz. Łazy 74 8450 0005 0070 0700 0143 0063 za datę wniesienia
wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany
rachunek bankowy,
 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do
rejestrów – aktualnego wypisu z Rejestru Sądowego tj. 3 miesiące
przed przetargiem,
 osobiste uczestnictwo w przetargu,
 w przypadku gdy przyszły nabywca nie może osobiście uczestniczyć
w przetargu, pełnomocnik musi okazać się pełnomocnictwem
notarialnym.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,
jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia,
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacane w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia tej nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden
z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć
komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości
a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej,
zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że
nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
Cena uzyskana w przetargu podlega zapłacie, najpóźniej w dniu zawarcia
umowy notarialnej.
Koszty przygotowania w/w nieruchomości do sprzedaży w wysokości
369,00 zł. brutto za lokal mieszkalny oraz koszty sporządzenia umowy
notarialnej ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn,
informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu przy
ul. Pocztowej 14 w Łazach pokój nr 22A, I piętro w poniedziałek od godz.
7 30 do 17 30, wtorek – czwartek w godz. 7 30 do 15 30 , piątek w godz. 7 30
do 13 30 lub pod nr telefonu (32) 67 29 422 wew. 145.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie internetowej www.bip.lazy.pl

Obwieszczenie
Syndyk masy upadłości ELGO LIGHTING
INDUSTRIES S.A. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Gostyninie ogłasza pisemny
przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości
w oparciu o uchwałę Rady Wierzycieli
w trybie art. 323 prawa upadłościowego
w związku z art. 449 prawa restrukturyzacyjnego , tj. w brzmieniu obowiązującym do
31.12.2015r. wyrażającej zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki .
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gostyninie przy
ul. Kutnowskiej 98 oznaczonej numerami
ewidencyjnymi 4412 o pow. 0,0758 ha,
4415 o pow. 0,0829 ha, 4416 o pow. 0,0834
ha, 4437 o pow. 0,0519 ha, 4419/3 o pow.
0,1850 ha, 4419/4 o pow. 0,5594ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr PL1G/00015893/0;
Cena wywoławcza wynosi 192.700,00 zł.
netto (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące
siedemset złotych zero groszy) plus
obowiązująca stawka VAT).
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
złożenie pisemnej oferty zakupu o treści
zgodnej z zapisami Regulaminu Przetargu
oraz wpłata wadium na rachunek bankowy o
nazwie ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A.
w upadłości likwidacyjnej , ul. Kutnowska 98,
09-500 Gostynin nr 11 1020 3974 0000 5202
0262 4534 prowadzony przez PKO Bank
Polski S.A. (decyduje data wpływu na
rachunek nie późniejsza niż dzień wskazany
do dnia składania ofert).
Wadium ustala się na 10% liczone od ceny
wywoławczej netto przedmiotu przetargu.
3. Ofertę należy składać w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Przetarg nieruchomość
- oferta zakupu nie otwierać" na adres ELGO
LIGHTING INDUSTRIES S.A. w upadłości
likwidacyjnej , ul. Kutnowska 98, 09-500
Gostynin w terminie do 05 czerwca 2020
roku do godz. 14.00 – decyduje data wpływu
do siedziby upadłego. Oferta winna
odpowiadać wymaganiom formalnym
określonym w Regulaminie Przetargu.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony
w oparciu o Regulamin Przetargu (Regulamin
dostępny w siedzibie upadłego), z którym
oferent jest zobowiązany zapoznać się,
a fakt ten potwierdzić poprzez własnoręczny
czytelny podpis.
5. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania
lub unieważnienia w części lub w całości
przetargu bez podania przyczyny, bądź
zamknięcia przetargu w całości bądź
w części bez wyboru którejkolwiek z ofert.
6. Inne niewymienione w obwieszczeniu
informacje w zakresie warunków przetargu
można uzyskać w siedzibie upadłego.
Przedmiot przetargu jak i opis nieruchomości
jest do wglądu po uprzednim uzgodnieniu
terminu pod numerami telefonów:
604 916 513 oraz 600 231 553.
Po zniesieniu obecnych obostrzeń
proponuję spotkanie maturzystów kl. 11 b
lub c, rocznik 1965, z LO dla Pracujących
Nr 3, ul. Świętokrzyska 1, Warszawa.
Proszę Koleżanki i Kolegów, którzy mnie
pamiętają o uprzejmy kontakt. Byłoby mi miło
spotkać się z Wami po 55 latach. Wiadomość:
Sławomir Ławrowski nr tel: + 48 514 567 132,
e-mail: sl_lawrowski@poczta.onet.pl

Opieka Niemcy Legalnie 725248935

A a a a a a a a a a ALKAMED Esperal
(oryginalny), odtruwanie poalkoholowe
przez lekarzy. Całodobowo u pacjenta
0602/194433, 0602/ 215494

„Społem” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Wodzisławiu Śląskim
sprzeda
cztery lokale handlowo – usługowe
o powierzchniach: 50,0 m2, 89,01 m2,
87,34 m2 i 50,0 m2
zlokalizowane na parterze budynku
w Pszowie, ul. Pszowska 557-559,
działki o numerach ewid. 415/125, 638/125.
Bliższe informacje o sprzedaży można
uzyskać w siedzibie „Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców
44-300 Wodzisław Śl. ul. Rynek 12
lub telefonicznie : 32 455 44 92 wew. 40

www.wyborcza.pl/
reklama
Dołącz do nas!

Łazy, dnia 11.05.2020r.
oferta katowicka/34008325

KAB 3

