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RZESZÓW nekrologi
Dnia 17 kwietnia 2016 roku
zmarła w wieku 87 lat

Z głębokim żalem żegnamy

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 15 kwietnia 2016 roku
odeszła nasza najukochańsza Żona, Mama i Siostra

Pana

Jadwiga Socha
Msza święta żałobna odprawiona zostanie
dnia 21 kwietnia 2016 roku o godzinie 11.00
w Kościele pw. MB Nieustającej Pomocy
przy ul. Tomasza Zana 9 w Przemyślu-Błonie.

Prof. dr hab. n. med.

Katarzyna Toczydłowska

O czym zawiadamia pogrążona w smutku
rodzina

www.nekrologi.wyborcza.pl/33407185

Witolda Jurczyka

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.15
w kościele p. w św. Jozafata przy ul.Powązkowskiej 90
po którym nastąpi wyprowadzenie
na cmentarz Wojskowy na Powązkach do grobu rodzinnego.

honorowego członka
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
pioniera naszej dyscypliny medycyny w Polsce,
wybitnego naukowca i nauczyciela wielu pokoleń lekarzy.

Mąż Córka i Siostra z Rodziną

NEKROLOGI ORAZ KONDOLENCJE
na lokalne oraz krajowe strony „Gazety Wyborczej” mogą Państwo zlecić:

Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

www.nekrologi.wyborcza.pl/33407495

tel. 17 780 30 30, faks 17 780 33 63
pn.-pt. w godz. 9.00-17.00

www.nekrologi.wyborcza.pl/33406739

e-mail: biuro@rzeszow.agora.pl oraz w Biurze Ogłoszeń „Gazety Wyborczej”
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Duża firma budowlana zatrudni
wykwalifikowanych CIEŚLI , ZBROJARZY i
SPAWACZY na budowach w Opolu i Bogatyni
Tel. 516 066 802

PRACA
DAM PRACĘ
AAAALE DUŻA KASA
Panie do spotkań sponsorowanych
nie agencja, piękny apartament, bogaci
klienci biznesowi, zarobki 700zł dziennie,
Warszawa Centrum, 518-148-414
KIEROWCA CE Rosja Europa 22 7246640
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Firma budowlana we Wrocławiu zatrudni
malarzy i pracowników do gładzi - praca
z agregatu. Praca na terenie Wrocławia,
tel. 501 28 39 28.

Kierowcę busa. Jazda za granicą.
Tel. 794 571 206
KIEROWCĘ C+E z doświadczeniem
Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja.
Firma z okolic Warszawy. tel. 507-071-199
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Klub w Poznaniu zaprasza do współpracy
masażystki z zakwaterowaniem, 500200800

KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E
CHŁODNIE WARSZAWA 518 626 875

Firma budowlana we Wrocławiu
zatrudni tynkarzy, brygady tynkarskie
(praca z agregatu). Praca na terenie
Wrocławia, tel. 501 28 39 28.
Kelnera/kelnerkę Zajazd Magyar
Wyżne 56A tel. 607 435 126
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MONTER WENTYLACJI, doświadczenie,
prawo jazdy. Praca za granicą
22 634 47 70, 9.00-14.00
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Sprzedam 10 letnią spółkę z o.o., niezadłużoną , 605 420 110; biuro@agrafka.net

Restauracja we Wrocławiu zatrudni
KUCHARZA, PIEKARZA PIZZY,
KELNERKI/BARMANKI. tel. 601 70 60 27.
ZLECĘ DOCIEPLENIE Wa-Wa 691686721

SPRZEDAM SP. Z .O.O. Z WYSOKIMI
OBROTAMI. TEL. 793 454 454.

KUPIĘ

ZATRUDNIĘ TYNKARZY Wa-Wa 691686721
Zatrudnimy ZBROJARZY lub BRYGADY
ZBROJARSKIE. Praca w Warszawie.
Tel. 510 788 885
ZBROJARZ, POMOC, 660 050 661, W-WA
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BIZNES

SPÓŁKĘ KAŻDĄ KUPIĘ, tel. 728 86 77 00

SPRZEDAM

TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974

TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974

USŁUGI
Bez BIK, Kredyty 789-111-489

OBWIESZCZENIE

TURYSTYKA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Jolanta Prokop
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

USA wizy, www.usa.szmurlo.pl 602633535

6 maja 2016 r. o godz. 9:00

KOMUNIKATY

w Sądzie Rejonowym w Przeworsku odbędzie się:

Informujemy, że spadek po
zmarłym w dniu 20.05.2013r. Ryszardzie
Flis z mocy ustawy nabyła Gmina Kolno.
Wierzytelności w stosunku do zmarłego
winny być zgłaszane do dnia 31.05.2016r.
do Urzędu Gminy Kolno, Kolno 33,
11-311 Kolno.

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości opisanej jako:
1. Działka nr 5058/6 o pow. 0,0207 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 160,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 870,00 zł.
2. Działka nr 5058/14 o pow. 0,0364 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 030,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 1 522,50 zł.
3. Działka nr 5058/15 o pow. 0,0318 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 770,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 1 327,50 zł.
4. Działka nr 5058/21 o pow. 0,0151 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 840,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 630,00 zł.
5. Działka nr 5058/22 o pow. 0,0290 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 620,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 1 215,00 zł.
6. Działka nr 5058/29 o pow. 0,0252 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 510,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2 632,50 zł.
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Mieszkam na osiedlu w Warszawie Lubelska-Zamoyskiego-Targowa-SM PAX.
Jestem odurzany metodą na zęby od II 2010
do chwili obecnej - działanie na mózg, brak
koncentracji, agresja, zagrożenie życia górna szczęka. Natomiast dolna szczęka bóle
bioder, kolan, kręgosłupa itp. Brak reakcji ze
strony służb, aby te urządzenia wyłączyły.
Żyję jak w niewoli, nikt mnie nie odwiedza od
wielu lat. Ludzie na tym osiedlu sprawili mi
taki los tymi działaniami oraz rodzina, a
mieszkam tu już 21 lat. Sprawę chcą wyciszyć
mataczą i chcieliby mnie umieścić na
psychiatrii, aby ta metoda nie wyszła na jaw a
winni ukarani. Niech się dowie cały kraj jakie
metody stosuje się w stolicy na różne choroby
działaniami na zęby - dziwne plomby + sztyft.
Działania nielegalne - eksperyment bez mojej
zgody - zapis Konstytucji art. 39.
Sprawa karna dla osób, które działają ta
metodą na moje zdrowie. Kawaler lat 57.
Mam materiały w tej sprawie. Piszę prawdę i
podaje swój adres. Sołtys Mieczysław
ul. Lubelska 17/58 03-802 Warszawa.

UNIQA TU SA w Łodzi,
Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach
ogłasza zagubienie i unieważnienie polis
o numerach:
222A102601; 222A102604; 338A616079;
338A692485; 338A637697; 338A746322;
338A755162; 900A301586

33329428

Syndyk masy upadłości Józefy Piechota osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V 1 GUp 33/15

ogłasza przetarg ofertowy

Nieruchomości położone są w Przeworsku przy ul. Dobra,
stanowią własność Rafała Gujdy, zam. Przeworsk ul. Dobra 98. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Przeworsku IV
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PR1R/00039868/5.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Dwa tygodnie przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz dokonać wglądu w akta postępowania egzekucyjnego
znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 648 75 00

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym
i gospodarczo-garażowym położonej w miejscowości Przebendów, gm.
Wadowice Górne działka nr 265/3, o powierzchni 0,1394 ha, dla której
Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr TB1M/00051063/6.

działalności gospodarczej (sygn. akt V 1 GUp 33/15) – nie otwierać” na
adres Biura Syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin w terminie
do dnia 30 maja 2016r. (liczy się data wpływu oferty).

Cena wywoławcza prawa do nieruchomości wynosi 200.000,00 zł
(dwieście tysięcy złotych 00/100).

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu
Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy przy
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, w dniu 01 czerwca 2016r.,
godzinie 9.30, sala nr 113

Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie
o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej
nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup
nieruchomości Józefy Piechoty osoby fizycznej nieprowadzącej

Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy dostępne są
w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja
Upadłościowa, pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce oferty
sprzedaży oraz w Biurze Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin,
codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel.+ 48 723 34 45 56).

www.dawro.eu

33407097

33406426.n

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Jolanta Prokop
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Leszek Ślaski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

6 maja 2016 r. o godz. 9:30

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 210 odbędzie się:

13 maja 2016 r. o godz. 12:30

DRUGA LICYTACJA

w Sądzie Rejonowym w Przeworsku odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3394 położonej
w miejscowości Targowiska-Zalesie, gmina Miejsce Piastowe, obręb nr 0006 Targowiska,
powiat krośnieński ziemski, województwo podkarpackie o powierzchni 0,1600 ha
– zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym wykonanym
w technologii mieszanej drewniano-murowanej, łączącym w jednej bryle część mieszkalną
i gospodarczą. Budynek wybudowany w latach czterdziestych XX wieku o powierzchni
użytkowej 124,49 m2.

nieruchomości opisanej jako:
1. Udział w 1/2 części działki nr 318 o pow. 0,59 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 11 270,00 zł, udział wynosi 5 635,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 4 226,25 zł.
2. Udział w 1/2 części działki nr 1049 o pow. 0,44 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7 130,00 zł, udział wynosi 3 565,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2 673,75 zł.
3. Udział w 1/2 części działki nr 587 o pow. 0,45 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym i budynkiem
gospodarczym.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 89 360,00 zł, udział wynosi 44 680,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 33 510,00 zł.

tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:
64 554,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).
Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 9 683,00 zł – słownie:
dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) na rachunek bankowy komornika:

nr 37 1240 5194 1111 0010 4937 4433 Bank Pekao S.A.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem:
Rejonowego w Krośnie o numerze: KS1K/00109097/3.
38-400
Krosno,
ul.
Tkacka 2a.
Właścicielem tej nieruchomości jest: Kinga Jaworska, Zalesie 137, 38-430 Zalesie w całości.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 96 830,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (13) 431 11 10
www.dawro.eu

33406587

OBWIESZCZENIE

4. Udział w 1/2 części działki nr 709 o pow. 0,54 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 8 750,00 zł, udział wynosi 4 375,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3 281,25 zł.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Jolanta Prokop na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

5. Udział w 1/2 części działki nr 713/1 o pow. 0,95 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 15 390,00 zł, udział wynosi 7 695,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 5 771,25 zł.

w Sądzie Rejonowym w Przeworsku odbędzie się:

6 maja 2016 r. o godz. 10:00

PIERWSZA LICYTACJA

6. Udział w 1/2 części działki nr 708 o pow. 0,16 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 660,00 zł, udział wynosi 1 830,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 1 372,50 zł.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w Przeworsku przy w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
ul. I. Krasickiego 15/30 na 4 piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym o pow. użytkowej postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
50,11 m2, numer księgi wieczystej PR1R/00031876/8.
Dwa tygodnie przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz dokonać wglądu w akta
Budynek posadowiony jest na działce nr 434/7 o nr księgi wieczystej PR1R/00047479/0. postępowania egzekucyjnego znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.
Właścicielem lokalu jest Tomasz Wiśniowski zam. Przeworsk, ul. Piłsudskiego 9/3.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby które
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 129 500,00 zł.
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
Cena wywoławcza wynosi 97 125,00 zł.
a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10%
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 648 75 00
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
nieruchomości opisanej jako:

Dla nieruchomości położonej w m. Dębów, gm. Gać w Sądzie Rejonowym w Przeworsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta nr PR1R/00044974/9.
Właścicielem nieruchomości w 1/2 części jest Tomasz Orzechowski.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce
oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 648 75 00
www.dawro.eu

www.dawro.eu

33406610

33407567
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