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TELEWIZORY, anteny, telewizja
cyfrowa, komputery, magnetowidy,
wieże, (Lublin, okolice), dojazd gratis,
603-405-985, 789-255-404

Złota rączka - awarie, naprawy,
remonty A-Z, hydraulika,
elektryka, nietypowe zlecenia,
601-351-338

PRZEPROWADZKI

TELEWIZORY, monitory,
magnetowidy, DVD, wieże - najtaniej,
Wołodyjowskiego 8 (pawilon
handlowy) - dojazd gratis, 503-414-616

INSTALACYJNE

STOLARSKIE

BUDOWLANO-REMONTOWE

AWARIE hydrauliczne, elektryczne,
udrażnianie kanalizacji, malowanie,
gładź, panele, glazura, terakota,
wymiana drzwi wejściowych,
docieplenia, 667 403 686

GAZ, hydraulika, glazura, prace
również z dofinansowania przez
PFRON za pośrednictwem MOPR,
wszelkie przeróbki, 501-035-412
GAZOWE PIECYKI, kuchenki
- naprawa, montaż, instalacje
wod.-kan.-gaz., HYDRAULIKA od A do
Z - uprawnienia,usługi kominiarskie,
694-947-382, 81/747-22-60
MONTAŻOWE

AWARIE hydrauliczne, elektryczne.
Udrażnianie kanalizacji, 601-351-338
DACHY, obróbki blacharskie,
konserwacja dachów, docieplenie
budynków, remonty, adaptacje,
wykończenia wnętrz, zabudowa
płytami G-K, glazura, terakota,
malowanie,, 601-295-539
DACHY-REMONTY tel. 512 365 132
poniedziałek – piątek 7.00 – 20.00
sobota – 8.00 – 16.00
niedziela i święta – nieczynna

Docieplenia budynków, elewacje,
kompleksowo, 506-123-602,
506-123-604
GLAZURA, malowanie, panele, gładź,
hydraulika, elektryka, tapetowanie,
inne, 510-866-512
GLAZURA, terakota, remonty
mieszkań, gładź, malowanie, panele,
inne - solidnie, duże doświadczenie,
517-224-109

Usługi
AGD RTV FOTO

AGD - naprawa: pralki, zmywarki
- tanio, gwarancja, dojazd gratis,
737-400-471
LODÓWKI, pralki, gwarancja 12
miesięcy, dojazd gratis, 81\741-11-38,
509-325-574
NAPRAWY pralek - solidnie,
tanio, dojazd gratis, 81\740-22-75,
507-868-638
TELEWIZORY, anteny, ap. cyfrowe,
audio, kamery, magnetowidy, wieże.
Darmowa telewizja cyfrowa. Dojazd
gratis, 81\740-42-82, 601-237-374
REKLAMA

008290881

ŻALUZJE,

Montaż karniszy, suszarek,
żyrandoli, szafek, mebli,
zamków, ścianki działowe,
sufity podwieszane, malowanie,
hydraulika, elektryka, nietypowe
zlecenia, 601-351-338
REMONTY, adaptacje od A do Z,
601-351-338
Remonty, wykończenia mieszkań
i lokali - kompleksowo, aranżacje
wnętrz - profesjonalnie,
krótkie terminy, 81\740-03-99,
508-56-56-52
008316933

Syndyk masy upadłości Marcina Stefaniaka zgodnie
z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 30 marca 2018 r.
zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki,
w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:
* prawa własności nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokali
położonego pod adresem ul. Ligonia 9, 20-805 Lublin, oznaczonego
nr 2 o powierzchni 183 m2 objętej KW nr LU1I/00302028/7, za cenę
nie niższą niż cena oszacowania, tj. 336.000,00 (słownie: trzysta
trzydzieści sześć tysięcy 00/000 zł)
* udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej
odrębną własność lokali położonego pod adresem ul. Ligonia 9,
20-805 Lublin, oznaczonego nr 1 o powierzchni 183,74 m2 objętej
KW nr LU1I/00258023/8, za cenę nie niższą niż cena oszacowania,
tj. 134.000,00 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące 00/000 zł)
Oferty należy kierować na adres Biura Syndyka, ul. Narutowicza
55/6, 20-016 Lublin do dnia 23 maja 2018 r., godz. 14.00 (liczy się
data wpływu oferty).
Z operatem szacunkowym wraz z wyceną można zapoznać
się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs.
w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik
w aktach sprawy IX GUp 60/16 „of” lub w Biurze Syndyka codziennie
w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) ewentualnie
na stronie internetowej pod adresem www:kancelaria-empe.pl
w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.
Obejrzenie lokalu będzie możliwe w uzgodnionym z biurem
syndyka terminie.

PRZEPROWADZKI z wnoszeniem.
Usługi transportowe, 665-196-198

MEBLE na zamówienie - kuchenne,
biurowe, szafy, drzwi przesuwane,
602-178-518
TAPICERSTWO meblowe,pełny
zakres.Staszica 14, 81/743-72-23,
604-431-920
TRANSPORTOWE

PRZYWÓZ drzewa, węgla, wywóz
gruzu, sprzątanie piwnic, strychów,
posesji, 81\751-84-15, 665-223-637

KRAJ - GÓRY

PORZĄDKOWE

KRAJ - MORZE

81/526-97-18, 606-661-705

Matrymonialne
RENA -26-letnie, najstarsze biuro
matrymonialne, 81\747-19-05,
663-919-260

Różne

PARA 40l bi, 516-966-795
PIOTR, 607-126-268
SANDRA, 885 213 554

ZOSIA, prywatnie, 572-702-739
"STARE" książki - skup, 881-934-948

Towarzyskie
"24,ASIA, Jola- wyjazdy - 883-672-692

Towarzyskie zatrudnię
DZIEWCZYNĘ do współpracy,
500-304-102

Abela, Ewa -wyjazdy 664 644 117
AGATA, prywatnie, 574-523-632

SOWE

EKSPRE

ENIA

OGŁOSZ

ALA, 535-879-331

Beskidy 500zł/7dni z 40% dofi dla
emer/rent z wyżyw 338703050

ASIA, 519-649-268

z dnia na dzień

BEATKA, 883-263-460

"A-Z" sprzątanie piwnic, strychów,
garaży, działek. Wywóz gruzu,
mebli, pozostałości po budowach
i remontach, złomu, sprzętu AGD.
i RTV. Wycinka drzew, wywóz gałęzi.
Prace rozbiórkowe i inne. Całe
województwo, 511-142-102

JASTARNIA, KARWIA, tanio!
604 970 818.

DOJRZAŁA 55 l., 691-105-529

ŁEBA- komfort, tanio, 606-687-996.

HELENA, LSM, 513-073-585

PROMOCJA Emeryci Wczasy nad
morzem Dziwnów, 7 dni z wyżyw.490
zł tel 669717613 www.owjustynka.pl

IWONKA, 500-525-601

KOMPLEKSOWE uprzątanie posesji,
strychów, garaży, wywóz sprzętu
AGD, złomu, gruzu, starych, zepsutych
mebli, okien, koszenie kosą spalinową,
530-373-641

WCZASY nad morzem Dziwnów lipiec
7 dni z wyżyw. 600 zł tel 669717613
www.owjustynka.pl
BIURA PODRÓŻY

ZIMA 2018/2019 już w sprzedaży.
Nowe kierunki, atrakcyjne
rabaty,Rainbow Tours,C.H.Plaza
Lipowa 13,81 53 222 56
WYCIECZKI

BUSY 8 i 20 miejsc, imprezy,
wycieczki, lotniska, tanio, 605-953-920

REKLAMA

MAGDA, 516-450-747

TERESA, 510-354-487

ATRAKCYJNA 50-latka, 667-825-081

ZŁOM zakupię, wywiozę, przyjeżdżam
z wagą, 504-760-465

KASIA, 603-576-783

100/H, Abigejl, Chodźki, 518-08-48-70

Turystyka

rolety materiałowe,
rolety dzień-noc, plisy, markizy,
moskitiery, rolety zabezpieczające
– montaż, naprawa.

SPRZĄTANIE biur i mieszkań, mycie
okien, pranie dywanów i tapicerki,
www.mikasprzatanie.pl. MIKA,
506-736-926

GLAZURNICTWO, remonty,
wykończenia - kompleksowo,
533-441-049
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OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 24.05.2018 o godz. 14: 45 w sali nr
IX, w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy Al. Partyzantów 6A
odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
44/100 ułamkowych części udziału we współwłasności nieruchomości
położonej w Markuszowie przy ul. Lubelskiej, stanowiącej zabudowaną
działkę gruntu o nr ew. 1709 o pow. 0218 ha, dla której prowadzona jest
księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Puławach o numerze KW LU1P/00094171/9. Dojazd do nieruchomości
odbywa się drogą publiczną - od ul. Lubelskiej. Działka jest ogrodzona
ogrodzeniem z siatki z bramą wjazdową. Nieruchomość zabudowana jest
wzniesionym w roku 1968, jednorodzinnym parterowym, podpiwniczonym
budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 109, 00 m kw.
i powierzchni użytkowej 80,30 m kw., składającym się z ganku, korytarza,
kuchni, łazienki i dwóch pokoi. Ponadto na działce posadowione są
wybudowane w roku 1965: murowany parterowy budynek gospodarczy,
o powierzchni zabudowy 65,00 m kw. składający się z pomieszczeń
socjalnych i garażu oraz murowany parterowy budynek gospodarczy
o powierzchni zabudowy 112,00 m kw. składający się z pomieszczenia
biurowo-sklepowego i hali z kanałem naprawczym. Budynki przylegają do
siebie i są usytuowane szeregowo przy granicy działki. Do nieruchomości
doprowadzona jest linia wodociągowa, gazowa, energetyczna i telefoniczna.
Suma oszacowania 44/100 ułamkowych części udziału we współwłasności
ww. nieruchomości wynosi: 89.746,00 zł.
Cena wywołania stanowi trzy czwarte ww. sumy oszacowania i wynosi:
67.309,50 zł.
Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 8.974,60 zł.
Rękojmia winna być złożona w książeczce oszczędnościowej, gotówce lub
przelewem na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Puławach
17102032190000900200119826,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Szczegółowe obwieszczenie wraz z pouczeniami wywieszone jest na
tablicach ogłoszeń Sądu Rejonowego w Puławach i Urzędu Gminy
Markuszów./ serwis informacyjny pod adresem: www.komornik.pulawy.pl /

Towarzyskie

JANA, 512-689-051

*ANIA, Sara wyjazdy- 664 644 117

JUSTYNA i Piotr, 607-12-62-68

BEATKA, 668-701-707

REKLAMA

008313554

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Puławy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Miasto Puławy „Sieroszewskiego – Reymonta”
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/295/16 z dnia
29 grudnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Miasto Puławy „Sieroszewskiego
– Reymonta” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Obszar objęty projektem planu ograniczony jest:
- od północy – południową linią rozgraniczającą ul. W. Sieroszewskiego,
- od wschodu – zachodnią linią rozgraniczającą ul. H. Sienkiewicza,
- od południa – północną linią rozgraniczającą ul. W. Reymonta,
- od zachodu – wschodnią linią rozgraniczającą ul. J. Słowackiego.
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko dostępny będzie w dniach od 10.05.2018
do 30.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puławy przy
ul. Lubelskiej 5, 24-100 Puławy, w pok. 221, w godz. 8.30-15.30
oraz na stronie internetowej: www.pulawy.eu w zakładce „Dla
Mieszkańców – Planowanie Przestrzenne – Dokumenty planistyczne
w opracowaniu – obwieszczenia i ogłoszenia”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.05.2018 r.
(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 108 (I piętro) Urzędu
Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5, 24-100 Puławy.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym można wnosić uwagi do projektu planu,
które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Puławy
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi
dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać
w formie:
- pisemnej na adres: Prezydent Miasta Puławy, ul. Lubelska 5,
24-100 Puławy;
- ustnie do protokołu w pok. nr 221 Urzędu Miasta Puławy;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
um@um.pulawy.pl (bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym).
Termin składania uwag: do dnia 14.06.2018 r.
Prezydent Miasta Puławy
/-/ mgr inż. Janusz Grobel

