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Ogłoszenia i reklamy
Prezydent Miasta Radomia
informuje,
że w Urzędzie Miejskim w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30,

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020,
poz. 1990 z późn. zm.), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu wywieszony został
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia przeznaczonych do zbycia
w formie zamiany:
– nieruchomość położona w Radomiu przy ul. L. Pac – Pomarnackiego oznaczona w ewidencji
gruntów miasta Radomia jako działka nr 1/10 (obr. 0011 – Las Kapturski, ark. 1), KW Nr
RA1R/00117567/9, o pow. 685 m2;
– nieruchomość położona w Radomiu przy ul. L. Pac – Pomarnackiego oznaczona w ewidencji
gruntów miasta Radomia jako działka nr 1/45 (obr. 0011 – Las Kapturski, ark. 1), KW Nr
RA1R/00013674/3, o pow. 19 678 m2.
oferta radomska/34115621.n

Gazeta Wyborcza
Wtorek, 10 sierpnia 2021

Wnioskodawca PROTEGAT 1 Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
z siedzibą w Krakowie, Sąd Rejonowy w Nakle nad
Notecią - I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 128/21

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nakle nad Notecią
I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 128/21 z wniosku PROTEGAT 1
Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie
o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Stanisławie Burchard, córce Stanisława
i Anieli, urodzonej 23 grudnia 1947 roku
w Trzeciewnicy, ostatnio stale zamieszkałej
w Sicienku 33, 86 - 014 Sicienko, zmarłej
dnia 30 czerwca 2020 roku w Obornikach.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
oferta krajowa/34115505.n

Praca dla Opiekunek Osób starszych w
Niemczech, Wysokie zarobki, wymagana
znajomość j. niemieckiego tel. 530 074 204,
794 409 300, www.curaform.pl
WORK CENTRE (KRAZ 7098) - Praca
w Holandii!!! Praca w ogrodnictwie,
rolnictwie i na produkcji - poszukiwani
kandydaci ze znajomością języka
obcego oraz prawem jazdy.
Osoby zainteresowane prosimy
o wypełnienie formularza na stronie
www.workcentre.com.pl lub kontakt
telefoniczny 77-441-06-54, 533-087-111,
739-230-594, 533-966-678, 533-111-037,
533-155-868 oraz 519-138-005.

Wnioskodawca Burmistrz Miasta i Gminy Nakło
nad Notecią, Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
- I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 189/21

Syndyk masy upadłości

Mariusza Puchacza
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Puchacz MP-Trans z siedzibą
w Staw Noakowski-Kolonia (sygn. akt IX GUp 50/17), zgodnie z postanowieniem Sędziego
Komisarza, ogłasza

przetarg na sprzedaż prawa własności do nieruchomości
zawartych w masie upadłości, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez
biegłego sądowego. Oferty pisemne, zgodne z warunkami przetargu, wraz z wymaganymi dokumentami, należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie
o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie,
z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Mariusza Puchacza - MP Trans z/s
w Staw Noakowski -Kolonia (sygn. akt IX GUp 50/17) - nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. K. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w terminie
do dnia 27 września 2021 r., godz. 18.00 (liczy się data wpływu oferty. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na poszczególne nieruchomości w wysokości 10% ceny
wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Mariusza Puchacza - MP- Trans
prowadzonym w mBank 91 1140 1094 0000 5047 0300 1001 w terminie do dnia 27 września
2021 r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy). Posiedzenie
w przedmiocie otwarcia i wyboru ofert odbędzie w dniu w dniu 01 października 2021 r.,
godz. 09.00, sala XXIV;
Z operatem szacunkowym i warunkami przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka
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 Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w aktach sprawy.
Warunki przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego umieszczono pod adresem
www.kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/przetargi.
oferta lubelska/34115204.n

OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOZIENICKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nakle nad Notecią
I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie
I Ns 189/21 z wniosku Gminy Nakło nad Notecią
o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Wawrzyńcu Gibale, synu Teoﬁla i Korduli,
urodzonym 07.06.1915 roku w Morawskiej Ostrawie,
zmarłym 27 października 1991 roku
w Nakle nad Notecią.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Hydraulików W-wa zakwater. 602 632 573

U. 2020.1363 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021. 735)

zawiadamiam
o wydaniu dla Powiatu Kozienickiego w dniu 4 sierpnia 2021 r. decyzji Nr 345/2021 znak:
BIA.6740.282.2021.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową
nr 1716W, w miejscowości Cecylówka-Brzózka, gmina Głowaczów.”
Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1, 323, 326, 321/3, 417/1,
419/1, 421/3, 421/5, 541/1, 544/1, 546/1, 548/1, 550/1, 552/1, 554/1 położone w obrębie
ewidencyjnym 0004 Cecylówka-Brzózka, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.”
Informuję, że z treścią decyzji Nr 345/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. można się zapoznać
w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, Wydział Budownictwa
i Architektury, pokój Nr 21, tel. 48 611 73 61 w godzinach pracy Starostwa.
Od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem
Starosty Kozienickiego w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty
publicznego ogłoszenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.
oferta radomska/34115224.n

Działkę inwestycyjną o powierzchni
2,964 ha. położoną w Bobrownikach,
przy przejściu granicznym z Białorusią
(ok. 300 m do przejścia) z budynkami
gospodarczymi + budynek biurowy +
mieszkanie w pobliskim bloku o powierzchni
57 m2. Działka jest położona przy
utwardzonej drodze publicznej oraz jest
uzbrojona w instalację elektryczną (posiada
własną trafostację po kapitalnym remoncie),
instalację wodną i kanalizację.
Idealne miejsce na prowadzenie
działalności transportowo-logistycznej.
tel. 502 705 205 lub tel. 502 705 180

Sprzątanie w pensjonacie w Bieszczadach
tel. 605 784 049

Firma Uitbeenbedrijf Rien van Oss B.V.
szuka Osób do pracy w Holandii,
z doświadczeniem w zawodach:
- Rzeźnik ubojowiec
- Wykrawacz szynek
- Wykrawacz łopatek
- Wykrawacz boczków
- Osoby z doświadczeniem przy skórowaniu
- Osoby z doświadczeniem przy wykrawaniu
- Osoby z doświadczeniem przy klasowaniu
Osoby z doświadczeniem w jednym z wyżej
wymienionych zawodów: na Wieprzowine,
Wołowine, Cielaki, Baranine i Kurczaki.

oferta krajowa/34115489

Prezydent Miasta Radomia
informuje, że w Urzędzie Miejskim
w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30,
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 1990 ze zm.) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Urzędu wywieszony został wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta
Radomia, przeznaczonej do oddania w najem na czas
określony, położonej w Radomiu przy ulicy:

(Mile widziane prawo jazdy)
Więcej informacji :
Tel. : 0031 683595613
E-mail : praca@uitbeners.nl

– Kleeberga (obr. 0060, ark. 49), grunt o pow. 62 m2
– stanowiący część działki, oznaczononej
w ewidencji gruntów i budynków miasta
Radomia Nr 594 o pow. 2 101 m2.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga
wieczysta Nr KW RA1R/00032787/7.

KIEROWCĘ samochodu ciężarowego C+E,
zwózka mleka Zambrów, 604 211 735

Zamów
ogłoszenie

Zatr. Masażystki W-wa 515 674 144

519 094 079
kontakt_komunikaty@agora.pl

Zatrudnimy hydraulików i pomocników.
Praca w Warszawie i okolicach.
Tel. 663 259 003

oferta radomska/34115668.n

Syndyk Masy Upadłości Pani Jolanty Grzejdak
(Sygn. Akt V GUp „of “ 162/18 )
zaprasza do składania ofert na

Wyciąg z ogłoszeń Wójta Gminy
Dywity o przetargach
na sprzedaż nieruchomości

SPRZEDAŻ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
w przetargu ustnym nieograniczonym:

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.

W postępowaniu upadłościowym sygn.
akt XVIII GUp 231/20 Syndyk sprzeda pakiet
wierzytelności przysługujących Upadłemu
w kwocie nominalnej 1.197.365,49 zł za cenę
nie niższą niż 1.197.365,49 zł.
Wadium: 50.000,00 zł.
Oferty należy składać do 17 sierpnia 2021 r.
na adres kancelarii syndyka.
W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty,
syndyk przeprowadzi licytację, która odbędzie
się 18 sierpnia 2021 r. o godz. 11:30
w kancelarii Syndyka.
Regulamin konkursu ofert oraz więcej
informacji w Kancelarii Wspólnicy. Malecha
Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p.,
00-582 Warszawa, w godz. 9:00-17:00
lub tel: (22) 3757380.

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem skupu mleka o pow.
100 m. kw położonej w Wodykajmach gmina Sępopol oraz prawo użytkowania
wieczystego działki gruntowej nr 219/1 o pow. 0,0500 ha. Dla nieruchomości
jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr OL1Y/00012667/0 w Sądzie Rejonowym
w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość
nieruchomości
oszacowana jest na kwotę 6600 zł (sześć tysięcy sześćset zł).
Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą
niż 1000,00 zł Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według
obowiązujących przepisów.
Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż w kwocie określonej Postanowieniem
Sędziego – Komisarza należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją
“Oferta zakupu Sygn. Akt V GUp „of “ 162/18 ) ” na adres Kancelaria Syndyka
ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 25.08.2021 r.
Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi
Postanowieniem Sędziego - Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10%
wartości nieruchomości
na rachunek masy upadłości Santander Bank
oddział Olsztyn 93 1090 2590 0000 0001 4218 0826.
Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 27.08.2021 o godzinie 14,30
w drodze rozpoznania ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert,
stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz
warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka
ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty a także zamknięcia
konkursu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.
Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatem szacunkowym
można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po
uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
502 542 609 w godz. od 9 do 16.
oferta olsztyñska/34115540.n

1. Działka przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną:
47/16 o pow. 1754 m2 obręb Bukwałd
cena wywoławcza 58 650,00 zł +23%Vat

2. Działka przeznaczona pod zabudowę
usługową:
666/2 o pow. 3259 m2 obręb Różnowo
cena wywoławcza 189 900,00 zł +23%Vat
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
przeznaczona do sprzedaży w przetargu ustnym
ograniczonym do właścicieli nieruchomości
sąsiednich dz. 339, 343 i 3122/2 obr. Dywity:
340 o pow. 200 m2 obręb Dywity
cena wywoławcza 20 000,00 zł +23%Vat.

Przetargi odbędą się 10 września 2021 r.
o godz. 12°° w sali nr 30
w budynku „C” Urzędu Gminy
przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium wynoszące 5% ceny
wywoławczej (na każdą działkę) najpóźniej
do 06.09.2021r. na rachunek Gminy Dywity nr:
27 8857 0002 3001 0006 3890 0003.
Ogłoszenia znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Dywitach oraz na stronach internetowych
www.bip.ugdywity.pl i www.gminadywity.pl.
Szczegółowych informacji o przetargach udziela Referat
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Gminy Dywity tel. 89-5247652, 89-5247653.

oferta olsztyñska/34115437
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