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zdjęcie podpisane dialogiem w języku ukraińskim. Pozostali uczniowie
szybko przetłumaczyli tekst. Brzmi:
„- Bawisz się ogniem – powiedział on.
/ – Wszyscy się bawią – odpowiedziała ona. / – A co, jeśli wszyscy spłoną?
/ – Wtedy spłonę razem z nimi. / – Nie
boisz się? – zapytał. Popatrzyła się na
niego i uśmiechnęła. / – Boję się, ale
łatwiej spłonąć razem z innymi, niż
żyć w samotności”.
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, która wszczęła śledztwo
w sprawie pożaru, wie o tym wpisie.
– Sprawdzamy tę informację. Ustalamy, czy pożar był przyczyną nieszczęśliwego wypadku, czy też był
skutkiem umyślnego sprowadzenia
zdarzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach – mówi
prokurator Grabowski.
Prokuratura wraz z komisariatem policji w Głogowie zbiera materiał dowodowy w tej sprawie. – Na
razie niewiele wiadomo, przesłuchujemy świadków i czekamy na
opinię biegłych – dodaje prokurator Grabowski.

„Wtedy spłonę razem z nimi”
Dziewczyny, o których opowiadała
nastolatka, to uczennice pierwszej
klasy, Ukrainki. Przyjaźnią się, chodzą do jednej klasy. W Zespole Szkół
Techniczno-Weterynaryjnych
w Trzcianie uczy się 22 obywateli
Ukrainy, większość z nich mieszka
właśnie w internacie. Nastolatka, która z nami rozmawia, mówi, że z dziewczynami nie było dotąd żadnych problemów. Jedynie skarżyły się, że nie
podoba im się w internacie. – Nie
wiem, co dokładnie im nie pasowało. Ale słyszałam od innych uczniów,
że jedna z tych dziewczyn chciała
zmienić szkołę. Kilka dni przed pożarem spytała nauczycielki, co ma
zrobić, żeby wyrzucili ją ze szkoły
– wspomina uczennica.
Ale największy niepokój wzbudził wpis tej dziewczyny na Instagramie. Pierwszoklasistka wrzuciła
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Nie można pochopnie oceniać
i oskarżać innych. Nie mogę
dopuścić do tego, by w naszej
szkole pojawiła się nienawiść
na tle etnicznym.
Tyle się teraz mówi o mowie
nienawiści. W mediach pojawiają
się komentarze na temat dzieci
z Ukrainy, hasła typu „precz
z Ukraińcami”, rodzi się nienawiść
– mówi dyrektor Janusz Jakubek

Mowa nienawiści?
Czy podejrzenia formułowane przez
niektórych uczniów są usprawiedliwione?
Dyrektor ZSTW w Trzcianie ostro
reaguje na pytania o uczennice
z Ukrainy, zwłaszcza na pytanie, czy
jest wśród uczniów nagonka na te
dwie pierwszoklasistki. – W szkole
nie ma i nie było żadnego hejtu,
o czym dowiadywałem się z mediów.
W poniedziałek po pożarze zorganizowałem apel dla wszystkich uczniów
i nauczycieli. Rozmawialiśmy
z uczniami na temat tego zdarzenia,
myślę, że zrozumieli, że nie można
pochopnie oceniać i oskarżać innych.
Nie mogę dopuścić do tego, by w naszej szkole pojawiła się nienawiść na
tle etnicznym. Tyle się teraz mówi
o mowie nienawiści. W mediach pojawiają się komentarze na temat dzieci z Ukrainy, hasła typu „precz z Ukraińcami”, rodzi się nienawiść – mówi
Jakubek.
Dodaje, że dzieciom z zagranicy
trudniej jest się przyzwyczaić do życia w internacie. Zmiana środowiska,
obcy kraj, bariera językowa. Tęsknota. – Na początku roku często słyszę od młodzieży, że tęsknią, że chcą
opuścić internat. Ja zawsze im od-

powiadam, że doskonale ich rozumiem – mówi dyrektor ZSTW
w Trzcianie.
Dodaje, że jedna z dziewczynek,
która jest posądzana o podpalenie,
adaptowała się nieco wolniej niż pozostali uczniowie. Ale w czasie przerwy świątecznej wróciła do internatu tydzień wcześniej, co zdziwiło dyrektora. Mówiła, że chce ponadrabiać zaległości.
Czy w szkole faktycznie jest teraz
hejt na dzieci z Ukrainy? – To nie tak,
że robimy nagonkę na Ukraińców.
Ale denerwuje nas też postawa zaprzeczania, zamiatania sprawy pod
dywan – opowiadają trzecioklasistki
z ZSTW.
Dwie 15-latki, na które spadła fala hejtu, na razie nie chodzą do szkoły. Rodzice zabrali je na Ukrainę.
Szkoła kontaktuje się z nimi przez
koordynatorkę. Po zdarzeniu dyrektor zorganizował stałą pomoc
psychologiczną dla uczniów z Ukrainy. Co tydzień w środę do ich dyspozycji będzie pani psycholog z poradni psychologicznej z Rzeszowa.
– To są dobrzy uczniowie, którym
zależy na zdobyciu zawodu. Oczywiście o całej sprawie informowałem konsulat ukraiński i Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – dodaje Jakubek.
W sieci na próżno już szukać wpisu jednej z dziewczyn o spaleniu i samotności. Nastolatka usunęła wszystkie posty na Instagramie.

Młodym trzeba wybaczać
Po pożarze w internacie nie ma już
ani śladu. Pokój, w którym się paliło, został odmalowany, położono
nowy gips, są nowe meble i łóżka.
– Ozonowaliśmy osiem pokoi położonych najbliżej tego, gdzie wybuchł
pożar. Żeby wywietrzyć zapach.
Strażacy tak mi doradzili – mówi dyrektor ZSTW.
Pokoje są wciąż remontowane,
szkoła zakupiła nowe wyposażenie:
łóżka, szafy, wymieniane są okna
i drzwi. Uczennice wrócą tam w przyszły czwartek.
Dziś nikt nie ma pewności, co było przyczyną pożaru. A jeśli okaże
się, że to jednak podpalenie?
– Wie pani, nie ma dzieci straconych. Nigdy nie wiadomo, jakie kto
ma problemy. Młodym trzeba wybaczać – kończy rozmowę dyrektor
ZSTW. f

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa PEKUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 17a (sygn. akt V GUp 14/13),
zgodnie z uchwałą Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2018r.

zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości upadłego w postaci:
prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 1500
o powierzchni 0,0393 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny przedmiot własności; obręb ewidencyjny 205, położone
w Przemyślu, przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24,
powiat przemyski grodzki, województwo podkarpackie,
objęte księgą wieczystą KW nr PR1P/00087756/7 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu – oszacowana wartość łączna udziału
7680/15450 w prawach do nieruchomości stanowi cenę
wywoławczą w wys. 133.722,00zł netto (sto trzydzieści
trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote)
1. Sprzedaż nieruchomości upadłego nastąpi w formie
przetargu ofertowego
2. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne. Cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę
ministra właściwego do spraw wewnętrznych do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.
Z 1996 nr 54, poz. 245 ze zm.)
3. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem
(imię i nazwisko bądź nazwa 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;
d) adres do korespondencji;
e) oferowane ceny, które nie mogą być niższe aniżeli
ceny wywoławcze, powiększone o obowiązującą
stawkę podatku VAT;
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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 ofer tę 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 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) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę ministra właściwego do spraw wewnętrznych
zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o
ile jest wymagana;
l) 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 zawar tości kopert. Ofer ta 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.
4. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę

5. Oferty niespełniające podanych powyżej wymogów
nie będą rozpatrywane
6. Oferentami nie mogą być: Syndyk, Sędzia Komisarz,
osoby wchodzące w skład zarządu upadłej Spółki
oraz ich krewni i powinowaci
7. 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 PEKUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 14/13) – nie
otwierać” na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4, 35-303
Rzeszów w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu (liczy się data wpływu oferty)
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy PEKUM Sp. z o.o.
prowadzonym w mBanku o numerze 64 1140 1094
0000 3773 6000 1001 w terminie ustalonym do złożenia ofert (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy)
9. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
10. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium podlega
zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzeniu bezskuteczności
przetargu, jego odwołaniu lub unieważnieniu.
11. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki
12. Wadium przepada na rzecz masy upadłości PEKUM
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w przypadku:

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

a) wycofania przez oferenta ofer ty po rozpoczęciu
procedury otwarcia kopert;
b) uchylenia się oferenta, którego ofer ta została
przyjęta od podpisania umowy sprzedaży;
c) nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym
etapie bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza
Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym,
w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V
Gospodarczy – Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert
Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę
sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza
o zatwierdzeniu wyboru oferenta
Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży
Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości upadłego
Z wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami można
zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości PEKUM
Sp. z o.o. ul. Narutowicza 55/6 w Lublinie, codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723
34 45 56) lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4, 35-303
Rzeszów w aktach sprawy V GUp 14/13.
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