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Zawalił się świat,
który dobrze znaliśmy.
Dokąd teraz?
ijający rok uświadomił mi, że obrona
wielkich idei zaczyna się od spraw pozornie błahych. Od empatii isolidarności wobec ludzi, których często się nie zauważa.
Ostatni rok był rokiem podziałów. Wychodziliśmy na ulicę w różnych sprawach, akcentując
kwestie, które uznaliśmy za istotne. Dużo padało wielkich słów wobronie niewątpliwie ważnych
instytucji. Były też protesty, które dotyczyły spraw,
które jeszcze niedawno były dla nas prywatne,
nie dotyczyły szerokiej publiczności. Nie zgadzaliśmy się. Emocjonowaliśmy. Często krzyczeliśmy na siebie nawzajem. Nazywaliśmy się
różnie i często nie było to wcale przyjemne.

M

Konstytucji można bronić
na różne sposoby
Dzisiaj już wiemy, że zawaliło się sporo ze świata, który dobrze znaliśmy, który traktowaliśmy
jak oswojone (nawet jeśli nie przyjazne, to na
pewno przewidywalne) miejsce. Zostały więc
podpisane ustawy mające zreformować sądownictwo. Są to ustawy, które zdaniem wielu
ekspertów i ekspertek zburzą ład konstytucyjny w Polsce. Komisja Europejska postanowiła
uruchomić w sprawie Polski artykuł 7 mówiący o ryzyku naruszenia praworządności.
Można jednak ulegając pokusie symetryzmu, utrzymywać, że zdaniem wielu wyborczyń i wyborców partii rządzącej tej praworządności w Polsce także do tej pory brakowało, że tak naprawdę wielu ludzi odczytuje to, co
się dzieje, jako proste odchylenie wahadła (wcześniej oni, teraz k... my!).
I jest w tych stwierdzeniach na pewno sporo
racji, ale także goryczy irozczarowania państwem,
które nie radziło sobie z wieloma strukturalnymi problemami. Mimo to układanie stosików
przewin po jednej i po drugiej stronie w miarę
po równo, grozi też łatwymi dychotomiami, ustawiającymi nas na dwóch krańcach barykady, każe patrzeć na siebie zwrogością iwypominać kolejne słabości. Jest też inne wyjście. Ichoć jestem
zbyt młodą osobą, by pamiętać czasy Solidarności, to właśnie solidarność wydaje mi się dobrą odpowiedzią na obecną sytuację.
Kołacze mi się wgłowie intuicja, że Konstytucji można przecież bronić na różne sposoby, chociażby poprzez troskę o rzeczy małe, o godność
sąsiadki, zktórą szczerze się nie zgadzamy co do
większości priorytetowych spraw życiowych, ale
podejrzewamy, że wjej domu dzieje się przemoc.
Można bronić Konstytucji, mówiąc o równości,
oprawie do ochrony zdrowia, edukacji, szanując
ludzi zarówno wierzących wBoga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i niepodzielających tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł. To nie
są trudne rzeczy, a być może pozostają jednocześnie jedną ze strategii przetrwania tego mrocznego czasu. Nie zaszkodzi podjąć ten wysiłek ijednocześnie mówić, że właśnie na tym ta skompromitowana do cna demokracja wielkich słów
w swojej istocie polega. Zbyt rzadko tego do tej
pory jako społeczeństwo próbowaliśmy. Ibyć może dlatego mamy dokładnie to, co mamy.
W polskiej odsłonie #metoo
pokazało dobitnie kolejne podziały
W tym roku ten nasz w miarę stabilny i w miarę przewidywalny świat zmienił się także dzięki kobietom, które głośno zaczęły mówić o skali przemocy, której doświadczają codziennie.
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#Metoo, hashtag wpis na fejsbuku. Setki, tysiące, historii, które pokazywały to, co do tej pory dla sfery publicznej nie istniało.
Prywatne przekonanie o skali przemocy,
które żywi wiele kobiet, stało się wiedzą. I nie
była to wiedza wygodna. Dobra okazja do solidarności? Obrony godności osób słabych, często zupełnie w swojej prywatności bezbronnych? Nie do końca. W polskiej odsłonie #metoo pokazało dobitnie kolejne podziały. To podziały pokoleniowe i klasowe. I tak jak młode
dziewczyny stojące w lipcu pod Sejmem z zażenowaniem słuchały słów Frasyniuka (niewątpliwie postaci mającej w sobie coś z legendy) o tym, że gdyby był kobietą, to by się rozpłakał, ale jest facetem (he, he!), tak teraz słuchały starszych koleżanek feministek, które z jakąś perwersyjną przyjemnością opowiadały
o tym, że ich kolega w towarzystwie nazywa je

Dziewczyny, kobiety,
które zdecydowały
się nagłośnić swoje
prywatne historie,
usłyszały wiele złego
od ludzi powołujących
się na kulturę
i na – uwaga – standardy
demokratyczne.
To smutne
i rozczarowujące
dziwkami i gdyby on tego nie robił, to całe życie kulturalne miasta Warszawy byłoby uboższe. Dziewczyny, kobiety, które zdecydowały
się nagłośnić swoje prywatne historie, usłyszały wiele złego od ludzi powołujących się na kulturę i na – uwaga – standardy demokratyczne.
To smutne i rozczarowujące.
Rzeczywiście, demokracji można bronić na
różne sposoby, jednak jednym znajbardziej chyba szlachetnych i jednocześnie oddającym istotę wspólnotowości jest oddanie głosu słabszym.
Iwspieranie tych, którzy do tej pory głosu nie mieli wtym, co społecznie trudne, niezależnie od prywatnego kumpelstwa i afiliacji światopoglądowej. To kwestia solidarności ze świadectwem, które jest jednocześnie aktem odwagi, bo wiadomo,
że takie świadectwo idzie w poprzek temu, co
oswojone i oczywiste w sferze publicznej.
I jeśli jest coś, co uświadomił mi mijający
rok, to właśnie to, że obrona wielkich idei zaczyna się od spraw pozornie błahych. Od empatii i solidarności wobec ludzi, których często
się nie zauważa. Tych ludzi, którzy nie mają megafonów i głośników.
Takiej empatii i solidarności w życiu publicznym bardzo nam życzę. f
*Jolanta Prochowicz, filozofka, filolożka
feministka. Członkini Zarządu Stowarzyszenia
Homo Faber, na co dzień pracuje w obszarze
ochrony praw człowieka. Informuje, doradza
i szkoli w ramach pracy w programach „Witamy
w Lublinie” oraz „Masz Głos” Jest
pomysłodawczynią i organizatorką Demakijażu
– festiwalu kina kobiet.
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Syndyk masy upadłości PKS Tomaszów Lubelski
Spółki z o.o. w Dzierążni zaprasza do składania ofert
na zakup z wolnej ręki ruchomości upadłego.
Szczegółowy wykaz składników przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w biurze syndyka
w Lublinie, ul. Narutowicza 55/6. Oferty pisemne, które powinny zawierać dokładne określenie
oferenta wraz adresem i numerem telefonu kontaktowego, określenie przedmiotu transakcji,
oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, określenie sposobu i terminu płatności, zobowiązanie
oferenta do pokrycia wszelkich podatków i kosztów związanych z transakcją, należy składać
w biurze syndyka w kopertach z dopiskiem „oferta na zakup ruchomości PKS Tomaszów Lubelski
Spółki z o.o. w Dzierążni”. Syndyk zastrzega sobie prawo do wybrania najkorzystniejszych ofert
oraz do skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami. Oferty należy składać na adres: Biuro
syndyka PKS Tomaszów Lubelski Spółki z o.o. w Dzierążni ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin,
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. W razie pytań prosimy o kontakt
pod nr tel. +48 723 34 45 56.
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Syndyk masy upadłości
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 01 grudnia 2017 roku
(sygn. akt V GUp 5/13)

ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony
na sprzedaż ruchomych składników masy
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomości w postaci środków transportu.
Cena wywoławcza wynosi 294.750,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące
siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.
2. Do cen wywoławczych będzie doliczony podatek VAT wynikający z przepisów prawa
obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
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.
Wszystkie 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 07 lutego 2018r. godzina 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 poprzedzającego termin na złożenie 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
08 lutego 2018r. godzina 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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