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iż w toku postępowania upadłościowego Moniki
Jakubowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma MJ w Rykach (sygn. akt IX
GUp 24/12)

JAKUB ORZECHOWSKI / AGENCJA GAZETA

został sporządzony i przekazany
ostateczny plan podziału funduszów masy.
Plan podziału można przeglądać w sekretariacie
IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego
Lublin-wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik
oraz wnieść do sędziego-komisarza w terminie
dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zarzuty.
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Z tego też powodu zwołali pod Areną
Lublin konferencję prasową. – Dwa miesiące temu na komisji sportu, turystyki
iwypoczynku złożyliśmy wtej sprawie
dezyderat. Niestety, nie zostało to
uwzględnione, dlatego dzisiaj złożyliśmy do przewodniczącej komisji kolejny wniosek, aby taką komisję powołać.
Uważamy, że został złamany statut
iwtym momencie ta komisja powinna
się odbyć, a zaczyna się sezon wakacyjny i wkrótce zespół ma rozpocząć
przygotowania, aby drużyna piłkarska
Motoru dalej kontynuowała grę. Wczorajsza komisja sportu była wręcz dziwna, bo pan Krzysztof Komorski [zastępca
prezydenta – przyp. red.] unikał odpowiedzi na nasze pytania, nie zostały
przedstawione żadne wyniki finansowe klubu – grzmiał radny PiS Zbigniew
Ławniczak. – Rada nadzorcza też się
uchylała od wypowiedzi na ten temat.
Prezes został zwolniony inie powiedział
nawet do widzenia. Mamy wiele pytań
na ten temat. Chciałem przypomnieć,
że od 2010 roku Motor grał wIlidze, aza
kadencji obecnego prezydenta Krzysztofa Żuka spadł do trzeciej ligi, mimo że
jest dofinansowany, ma piękny obiekt.
Coś jest nie tak. Idodaje: – Definicja jest
prosta – Motor jest źle zarządzany, aodpowiedzialny jest za to pan wiceprezy-
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Przedsiębiorstwa PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., z siedzibą w Dzierążni,
22-610 Krynice zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Sędziego Komisarza
postanowieniem z dnia 08 czerwca 2018 roku (Sygn. akt V GUp 5/13)

ogłasza

MKS Perła triumfował w rozgrywkach Challenge Cup, ale o awans do
fazy grupowej LM musi walczyć

Warto przypomnieć, że na wcześniejszym posiedzeniu w Glasgow
Komitet Wykonawczy Europejskiej
Federacji Piłki Ręcznej zadecydował,
które drużyny zagrają w EHF Champions League od razu w fazie grupowej. Wytypowano 14 zespołów, niestety wśród wybrańców zabrakło zdobywczyń potrójnej korony – czyli mistrzostwa kraju, Pucharu Polski iChallenge Cup – MKS-u Perła, który teraz
musi się bić o jedno z dwóch miejsc
dających awans do elity. Drugim
szczęśliwcem turnieju kwalifikacyjnego będzie zwycięzca drugiej grupy,
w skład której wchodzą drużyny Mu-

ratpasa BSK (Turcja), HC Podravka
Vegeta (Chorwacja), ZORK Jagodina
(Serbia) i SCM Craiova (Rumunia).
Ekipy, które są już pewne występu w fazie grupowej LM: Gyori Audi
ETO KC (Węgry), CSM Bucuresti
(Rumunia), Buducnost (Czarnogóra), Rostov-Don (Rosja), Metz Handball (Francja), Kobenhavn Handball
(Dania), Vipers Kristiansand (Norwegia), Thuringer HC (Niemcy), RK
Krim Mercator (Słowenia), IK Savehof (Szwecja), FTC-Rail Cargo Hungaria (Węgry), Odense HC (Dania),
Brest Bretagne Handball (Francja),
Larvik HK (Norwegia). f

Będzie sesja na temat Motoru
Piłkarze lubelskiego Motoru
po raz kolejny zawiedli. Nie
wywalczyli awansu do II ligi.
Na razie głową zapłacił za to
prezes Leszek Bartnicki,
który został odwołany. Radni
PiS domagają się zwołania
specjalnej komisji w celu
omówienia tego, co się
wydarzyło i porozmawiania
o przyszłości klubu.
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Syndyk masy upadłości

WIESŁAW PAWŁAT

Impreza, w której oprócz mistrzyń
Polski wystąpią SG BBM Bietigheim,
Jomi Salerno oraz Super Amara Bera Bera, zostanie rozegrana w dniach
7-9 września 2018 roku. Prawo jej organizacji przyznano drużynie z Hiszpanii, która ma swoją siedzibę w San
Sebastian. Natomiast jeśli Super Amara Bera Bera zrezygnuje z jej przeprowadzenia, wówczas gospodarzem
zawodów będzie MKS Perła.
W pierwszym spotkaniu turniejowym drużyna trenera Roberta Lisa zmierzy się z mistrzyniami Włoch
Jomi Salerno. Natomiast drugą parę
stanowią niemiecki SG BBM Bietigheim i Super Amara Bera Bera.
W przypadku wygranej lublinianki
czeka potyczka ze zwycięzcą z drugiej pary. Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów wywalczy tylko triumfator tych zawodów.
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Syndyk masy upadłości zaprasza do złożenia ofer ty na nabycie udziału 1/2
w nieruchomości leśnej położonej
w gminie Międzyrzec Podlaski, łączna
powierzchnia 0,24 ha. (wartość oszacowania 2.597,00 zł) Wstępną ofertę na zakup należy złożyć do dnia 6 lipca 2018 r.
do biura syndyka, tj. ul. M.C.Skłodowskiej 32/3, 20-029 Lublin, bądź drogą mailową. Wycena do wglądu po
wcześniejszym kontakcie z syndykiem.
Wszystkie szczegóły pod nr telefonu:
511618474 lub mailowo: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

Sędzia-komisarz zawiadamia,

MKS Perła zna rywali
W wiedeńskiej siedzibie EHF
odbyło się losowanie grup
turnieju kwalifikacyjnego,
w którym zagrają zespoły
pretendujące do gry w fazie
grupowej Ligi Mistrzów.
Piłkarki ręczne lubelskiego
MKS-u Perła trafiły na
drużyny z Niemiec, Włoch
i Hiszpanii.

Czwartek
28 czerwca 2018

dent Krzysztof Komorski, który od czterech lat obiecuje awans, atego awansu
nie ma. Nie mamy pretensji do kibiców,
którzy będąc wiernymi fanami reprezentują nas też na ME. Nie mamy pretensji do tego, że obiekt nie jest należycie przygotowany. Co zaś się tyczy samego zwolnienia prezesa, to ponoć nastąpiło ono wdziwnych okolicznościach.
Z tego co wiemy to pan Komorski jest
bardzo blisko związany zprezesem Bartnickim. Znają się od wielu lat. Będziemy oto pytać, czy to jest prawda, że chodzili razem do szkoły. To są wogóle dziwne historie – na kilka kolejek przed końcem sezonu zwolnienie trenera, potem
płacz pana prezesa przed kamerami.
Są to sprawy, które chcemy wyjaśnić.
Równie krytycznie do tego, co się
działo wMotorze, odniósł się radny Eugeniusz Bielak. – Ja grałem wpiłkę imogę powiedzieć, że coś wzespole jest nie
tak – stwierdził. – Mamy Centralną Ligę
Juniorów i nie korzystamy z tego dobrodziejstwa. Uważam, że prezydent
Żuk źle zarządza. Widać było na wiosnę, że ta drużyna nie awansuje. Zmiany trenerów, zmiany menedżerów nie
wpływają dobrze na atmosferę wdrużynie. Chcemy, aby wreszcie powstał
program na awans do I ligi i ekstraklasy. Nie chodzi nam oto, żeby coś zrobić
złośliwie, czy się wykłócać. Chcemy rozmawiać. Chcemy, aby wwiększym gronie odbyła się debata. Wyłożyliśmy kupę pieniędzy, arezultatów brak. Mieliśmy gwiazdy, awyników nie ma.
– Stoimy przed stadionem za 200
mln zł – dodaje radny Mariusz Jezior.
– Mamy dwie sportowe spółki miejskie.
Na Motor w ostatnich czterech latach
poszło 7 mln. zł. Chcemy zobaczyć, jak
te środki zostały wydatkowane. Piłkarki ręczne MKS-u Perła dostały 15 mln
zł, ale panie odzyskały tron. Motor jest
takim żalem.

Inaczej całą sprawę widzi zastępca
prezydenta Krzysztof Komorski. – Radni PiS chyba nie znają regulaminu organizacyjnego urzędu, który nie pozwala mi wpływać na skład rady nadzorczej czy wybór zarządu klubu – dowodzi. – Owszem wtrakcie trwania rundy wiosennej padła propozycja od radnych PiS, żeby zwołać komisję sportu
poświęconą sprawom Motoru. Jednak
ze względu na trwające rozgrywki zaproponowaliśmy, żeby przełożyć posiedzenie na termin po zakończeniu sezonu i na to się zgodzili. Cały czas deklaruję otwartość na temat rozmów
w sprawie Motoru. Jednak to co robi
PiS, to nie jest wyraz troski o sprawy
klubu, ale niekonstruktywnej krytyki.
Krytyki, która nic nie wnosi. Mogę też
zapytać, ilu sponsorów radni PiS przyprowadzili do Motoru? Zero. Ile złożyli propozycji wsparcia klubu? Też zero.
– Trzech radnych PiS złożyło wniosek o zwołanie komisji nadzwyczajnej poświęconej Motorowi. I taka sesja się odbędzie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu – zapewnia Beata Stepaniuk-Kuśmierzak,
przewodnicząca komisji sportu w radzie miasta.f ALI , PAW, PKO
Sędzia – komisarza zawiadamia, iż w toku postępowania
upadłościowego HENPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 2/14)

została sporządzona i przekazana
sędziemu – komisarzowi uzupełniająca
lista wierzytelności nr 6,
uzupełniająca lista wierzytelności
nr 7, uzupełniająca lista
wierzytelności nr 8.
Listy wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX
Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin – Wschód
w Lublinie z siedziba w Świdniku, przy ul. Kardynała
S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty
ukazania się ogłoszenia – wnieść przeciwko nim zarzuty.
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przetarg ofertowy pisemny nieograniczony
na sprzedaż ruchomych składników masy
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomości w postaci środków transportu.
Cena wywoławcza wynosi 196.800,00 PLN (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset
złotych 00/100) brutto.
2. W cenie wywoławczej zawarty jest podatek VAT.
3. Sprzedaż wyżej opisanych składników masy nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego.
4. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.
5. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.
6. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwą firmy
z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer
rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;
b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego; w przypadku oferenta osoby
fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego
ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej
małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem,
ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa przedmiot
przetargu do swojego majątku osobistego
d) adres do korespondencji
e) oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza
f) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi
pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do
reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów, uchwałę
odpowiednich organów – o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami ksh – że osoba (lub
osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę;
g) dowód wpłaty wadium w oryginale;
h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od syndyka, Sędziego Komisarza, ich małżonków,
zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od przedstawicieli upadłego.
i) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu
przetargu;
j) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu
niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
k) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
W szystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości
zdekompletowania zawartości kopert. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem
komputerowym w języku polskim. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne
i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
8. Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie niemniejszym
niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na
zakup składników masy PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Dzierążni (sygn. akt V GUp 5/13) – nie otwierać” na adres: Sąd Rejonowy w Zamościu,
V Wydział Gospodarczy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość w terminie
do dnia 23 lipca 2018r. godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty).
9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na zakup wyszczególnionych składników masy jest wpłata
wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej na rachunek bankowy PKS Tomaszów Lubelski
Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, mBank nr 12 1140 1094 0000 4986 7700 1001, w terminie
do dnia składania ofert (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy)
oraz dołączenie oryginału dowodu przelewu do oferty.
11. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza,
na podstawie wyboru dokonanego przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie
14 dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy
bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia.
13. Wadium przepada na rzecz masy PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w przypadkach:
a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert.
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zawarcia umowy sprzedaży.
14. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
15. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego
Komisarza; postanowienie zatwierdzające wybór oferenta Sędzia Komisarz może wydać na
posiedzeniu niejawnym; Sędzia Komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta
o tydzień, w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega
obwieszczeniu.
16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na
każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
17. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu
V Wydział Gospodarczy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość w dniu 24 lipca
2018r. godz. 14.00.
18. Niezwłocznie po otwarciu ofert syndyk może podjąć dalszy przetarg ustny. Osoby przybyłe
w imieniu oferentów winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu.
19. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie
niezłożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
20. Umowy sprzedaży zawarte będą w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez
Sędziego Komisarza.
21. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym
zawarcie umowy sprzedaży.
22. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta
i podpisaniu umowy sprzedaży przenoszącej własność.
23. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych
z nabyciem przedmiotu przetargu.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
25. Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości składników masy można zapoznać
się w Biurze syndyka masy upadłości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.,
ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00, po
wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu (tel. +48 723 34 45 56) lub w siedzibie Sądu
Rejonowego w Zamościu V Wydział Gospodarczy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11,
22-400 Zamość, w aktach sprawy V GUp 5/13.
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