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PRACA

oferta krajowa/33760988.m

Syndyk masy upadłości spółki pod firmą ProTRADER Sp. z o. o. z siedzibą, w Rzeszowie, zgodnie
z Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia
07 lutego 2018r. zaprasza do składania ofert na
sprzedaż z wolnej ręki, ruchomości pozostałych
w masie upadłości za 75% ceny oszacowania.
Zainteresowani winni składać ofer ty w terminie
21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
w Biurze Syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016
Lublin (decyduje data wpływu ofer ty). Szczegółowy
wykaz ruchomości będzie do wglądu w Biurze
Syndyka masy upadłości ProTRADER Sp. z o.o., ul.
Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w godzinach
9.00-14.00, tel.+48 723 34 45 56, na stronie
internetowej pod adresem www.kancelaria-empe.pl
w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej
ręki lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303
Rzeszów w aktach sprawy V GUp 1/15.

KOMUNIKATY
PIASTPOL SP. Z.O.O
oferuje

pod wynajem
atrakcyjny lokal
handlowy
o pow. 516 m2
w ścisłym centrum Opola
ul. Ozimska 4
tel. 698 333 004, 604 720 337
oferta krajowa/33757099.m

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód
w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie
I Ns 1445/16 z wniosku Pawła Czyżyka
toczy się postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku po Henryku Zenonie
Królu, synu Szczepana i Marianny,
zmarłym w dniu 11 listopada 1981 roku
w Lublinie, ostatnio stale przebywającym
w Lublinie przy ul. Dąbrowskiego 15/39
(obecnie: ul. Bernardyńska 15/39).
Wzywa się wszystkich spadkobierców,
aby w terminie trzech miesięcy od daty
ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/33759160.n

OGŁOSZENIE

oferta rzeszowska/33760854.n

OGŁOSZENIE

§

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa
w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia,
iż w sprawie o sygnaturze akt
II Ns 668/16 toczy się postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku po
Władysławie Aleksandrze Grzelaku,
synu Henryka i Ireny, zmarłym w dniu
4 sierpnia 2011 roku w Łodzi,
mającym ostatnie miejsce zwykłego
pobytu w Łodzi. Sąd wzywa wszystkich
spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy
od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili
się do Sądu i udowodnili nabycie spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/33761609.m

Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza,
że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 1139/17

toczy się postępowanie o zezwolenie
wnioskodawcy Andrzejowi Bendikowi
na złożenie do depozytu sądowego
kwoty 1 484,00 EUR (jeden tysiąc czterysta
osiemdziesiąt cztery euro),
jako należności tytułem dopełnienia obowiązku naprawienia szkody orzeczonego mocą wyroku Sądu Powiatowego
Presov Republiki Słowackiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie 1T/63/2011-1233, z tym zastrzeżeniem, że kwota
ta ma być wypłacona Spółdzielni Rolniczo -Handlowej
Ďurd’oš (Republika Słowacka) bądź jej następcom
prawnym na ich wniosek po wykazaniu swych uprawnień.
Sąd wzywa podmioty uprawnione do odbioru świadczenia,
o którym mowa wyżej – po jego złożeniu do depozytu – w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa.
oferta krajowa/33761489.mn

oferta krajowa/33761627.m

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns
742/16 toczy się postępowanie
z
wniosku
Alicji
Bielańskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po
Janinie Bielańskiej zd. Sproch, c.
Wojciecha i Marii, zmarłej dnia 6 grudnia
2013 r. w Nowym Targu, ostatnio stale
zamieszkałej w Spytkowicach.
Wzywa się wszystkich spadkobierców
zmarłej, aby w ciągu trzech miesięcy od
dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym
razie
mogą
być
pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.
oferta krajowa/33761492.mn
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