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i Restrukturyzacyjnego, ul. Astrów 10 lok. 102, 40-045 Katowice, 
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowie-
nia o og!oszeniu upad!o"ci w Monitorze S#dowym i Gospo-
darczym. Wierzytelno"ci zg!aszane po up!ywie wyznaczonego 
terminu rozpoznawane b$d# na koszt wierzyciela.

Wzywa si$ równie% osoby, którym przys!uguj# prawa oraz 
prawa i roszczenia osobiste ci#%#ce na nieruchomo"ciach 
nale%#cej do upad!ej, je%eli nie zosta!y ujawnione w ksi$dze 
wieczystej, do ich zg!aszania na adres jak wy%ej w terminie 
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o og!o-
szeniu upad!o"ci w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa 
powo!ywania si$ na nie w post$powaniu.

S#d informuje, %e post$powanie upad!o"ciowe b$dzie prowa-
dzone w trybie okre"lonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. - Prawo upad!o"ciowe (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 498 ze zm.).

S#d informuje tak%e, i% niniejsze post$powanie upad!o"ciowe 
jest post$powaniem g!ównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 
Rozporz#dzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. 
w sprawie post$powania upad!o"ciowego.

Jednocze"nie S#d informuje, %e stwierdzi! jurysdykcj$ s#dów 
polskich w niniejszym post$powaniu, której podstaw# jest 
art. 3 ust. 1 powy%szego Rozporz#dzenia Nr 2015/848 oraz 
art. 382 ustawy Prawo upad!o"ciowe.

Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci w Monitorze S#do-
wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwyk!ego pobytu w dniu otwarcia post$powa-
nia znajdowa!y si$ za granic#, w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci 
w Monitorze S#dowym i Gospodarczym, przys!uguje za%a-
lenie na postanowienie o og!oszeniu upad!o"ci wy!#cznie 
w cz$"ci dotycz#cej jurysdykcji s#dów polskich.

Poz. 45592. Pa$aszczuk El%bieta. S#d Rejonowy Lublin-
-Wschód w Lublinie z siedzib# w &widniku, IX Wydzia! Gospo-
darczy dla spraw Upad!o"ciowych i Restrukturyzacyjnych, 
sygn. akt IX GU 476/20 „of’, IX GUp 154/20”of”. 
[BMSiG-45981/2020]

S#d Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib# w &wid-
niku, w dniu 20 sierpnia 2020 r., w sprawie prowadzonej pod 
sygnatur# IX GU 476/20 „of” wyda! postanowienie o nast$-
puj#cej tre"ci:
 I.   og!osi' upad!o"' El%biety Pa!aszczuk, zamieszka!ej w Bi!-

goraju przy ul. „Wira” Bartoszewskiego 12/14, 23-400 Bi!-
goraj, PESEL 50112704765, NIP 9191135921, jako osoby 
fizycznej nieprowadz#cej dzia!alno"ci gospodarczej;

 II.   wyznaczy' syndyka masy upad!o"ci w osobie Anny 
Chyli(skiej, posiadaj#cej licencj$ doradcy restruktury-
zacyjnego nr 359;

 III.   wezwa' wierzycieli upad!ej El%biety Pa!aszczuk, aby 
w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia posta-
nowienia o og!oszeniu upad!o"ci w Monitorze S#do-
wym i Gospodarczym zg!osili swe wierzytelno"ci syn-
dykowi masy upad!o"ci na adres: Al. Spó!dzielczo"ci 
Pracy 36c/8, 20-147 Lublin;

 IV.   wezwa' osoby, którym przys!uguj# prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ci#%#ce na nieruchomo"ci nale-
%#cej do upad!ej El%biety Pa!aszczuk, je%eli nie zosta!y 
ujawnione w ksi$dze wieczystej, do ich zg!aszania w ter-
minie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postano-
wienia o og!oszeniu upad!o"ci w Monitorze S#dowym 
i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powo!ywa-
nia si$ na nie w post$powaniu;

 V.   okre"li', %e post$powanie upad!o"ciowe b$dzie prowa-
dzone w trybie okre"lonym w art. 4911 ust. 2 ustawy 
Prawo upad!o"ciowe;

 VI.   okre"li', %e funkcj$ s$dziego komisarza i zast$pcy 
s$dziego komisarza b$dzie pe!ni' s$dzia;

 VII.   przyzna' syndykowi masy upad!o"ci Annie Chyli(skiej 
zaliczk$ w kwocie 3.000 (trzy tysi#ce) z!otych na pokry-
cie przewidywalnych aktualnie kosztów post$powania, 
któr# niezw!ocznie wyp!aci' tymczasowo ze "rodków 
Skarbu Pa(stwa-S#du Rejonowego Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzib# w &widniku na rachunek ban-
kowy wskazany przez syndyka, zobowi#zuj#c jednocze-
"nie syndyka do zwrotu Skarbowi Pa(stwa wyp!aconej 
kwoty niezw!ocznie (bez wezwania) w razie wp!ywu do 
masy upad!o"ci funduszów wystarczaj#cych na pokry-
cie kosztów post$powania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 
i ust. 4 ustawy Prawo upad!o"ciowe);

  VIII.  uzna' wy!#czn# jurysdykcj$ s#dów polskich w post$po-
waniu upad!o"ciowym El%biety Pa!aszczuk, jako osoby 
fizycznej nieprowadz#cej dzia!alno"ci gospodarczej na 
podstawie art. 3 ust. 1 Rozporz#dzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. 
w sprawie post$powania upad!o"ciowego i uzna' post$-
powanie upad!o"ciowe El%biety Pa!aszczuk, jako osoby 
fizycznej nieprowadz#cej dzia!alno"ci gospodarczej, za 
g!ówne post$powanie upad!o"ciowe.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci w Monitorze S#do-
wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwyk!ego pobytu w dniu otwarcia post$powa-
nia znajdowa!y si$ za granic#, w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci 
w Monitorze S#dowym i Gospodarczym przys!uguje za%alenie 
na postanowienie o og!oszeniu upad!o"ci wy!#cznie w cz$"ci 
dotycz#cej jurysdykcji s#dów polskich. 

Za%alenie wnosi si$ do S#du Okr$gowego w Lublinie za 
po"rednictwem S#du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie 
z siedzib# w &widniku.

Post$powanie upad!o"ciowe prowadzone jest pod sygnatur# 
IX GUp 154/20”of”.

Poz. 45593. PARTNERBUD SPÓ!KA AKCYJNA w Fugasówce. 
KRS 0000023958. S)D REJONOWY W CZ*STOCHOWIE, 
XVII WYDZIA+ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
S)DOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r., sygn. akt 
VIII GU 142/20, VIII GUp 151/20. 
[BMSiG-45811/2020]

S#d Rejonowy w Cz$stochowie, VIII Wydzia! Gospodarczy, 
zawiadamia, i% postanowieniem z dnia 21.08.2020 roku, 
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sygn. akt VIII GU 142/20, og!osi! upad!o"': PartnerBud SA 
w Fugasówce, ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec, nr KRS 23958.

S#d wyznaczy! do pe!nienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka, 
nr licencji 244, adres biura: Katowice 40-028, ul. Francuska 34, 
oraz s$dziów do pe!nienia funkcji s$dziego komisarza 
i zast$pcy s$dziego komisarza.

Wzywa si$ wierzycieli upad!ego do zg!aszania swych wierzy-
telno"ci syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydzie-
stu dni od ukazania si$ obwieszczenia o og!oszeniu upad!o"ci 
w Monitorze S#dowym i Gospodarczym.

Wzywa si$ osoby, którym przys!uguj# prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ci#%#ce na nieruchomo"ci nale%#cej do 
upad!ego, je%eli nie zosta!y ujawnione w ksi$dze wieczystej, 
do ich zg!oszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwiesz-
czenia postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci w Monito-
rze S#dowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa 
powo!ywania si$ na nie w post$powaniu, na adres: S#d Rejo-
nowy w Cz$stochowie, Wydzia! VIII Gospodarczy, ul. ,wirki 
i Wigury 9/11, 42-200 Cz$stochowa.

Post$powanie b$dzie prowadzone pod sygnatur# akt 
VIII GUp 151/20.

Post$powanie b$dzie post$powaniem g!ównym w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 Rozporz#dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
post$powania upad!o"ciowego i art. 382 Prawa upad!o"cio-
wego.

Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci w Monitorze S#do-
wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwyk!ego pobytu w dniu otwarcia post$powa-
nia znajdowa!y si$ za granic#, w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci 
w Monitorze S#dowym i Gospodarczym, przys!uguje za%ale-
nie na postanowienie o og!oszeniu upad!o"ci, ale wy!#cznie 
w cz$"ci dotycz#cej jurysdykcji s#dów polskich. 

Osoba uprawniona do wniesienia za%alenia mo%e je wnie"' 
do S#du Okr$gowego w Cz$stochowie, Wydzia! Gospodarczy, 
za po"rednictwem tutejszego S#du Rejonowego, powinna 
jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego 
obwieszczenia w Monitorze S#dowym i Gospodarczym z!o-
%y' w tutejszym S#dzie wniosek o sporz#dzenie uzasadnienia 
(w zakresie rozstrzygni$cia o polskiej jurysdykcji) i o dor$-
czenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz ui"ci' na 
rachunek tutejszego S#du nale%n# od wniosku op!at$ s#dow# 
w kwocie 100,00 z! (pod rygorem odrzucenia wniosku nie-
op!aconego). Termin do wniesienia za%alenia biegnie od dnia 
dor$czenia postanowienia z uzasadnieniem.

Poz. 45594. Piechoci&ska Mariola. S#d Rejonowy w Rado-
miu, V Wydzia! Gospodarczy, sygn. akt V GU 128/20 of, 
V GUp 134/20 of. 
[BMSiG-45835/2020]

Postanowieniem z dnia 1 wrze"nia 2020 roku S#d Rejonowy 
w Radomiu, V Wydzia! Gospodarczy, w sprawie z wniosku 

d!u%nika: Marioli Piechoci(skiej o og!oszenie upad!o"ci 
osoby fizycznej nieprowadz#cej dzia!alno"ci gospodarczej, 
postanawia:

1.  og!osi' upad!o"' Marioli Piechoci(skiej, zamieszka!ej 
w miejscowo"ci Miejska D#browa 36a, gmina G!owa-
czów, pos!uguj#cej si$ numerem PESEL 89120706968, 
b$d#cej osob# fizyczn# nieprowadz#c# dzia!alno"ci 
gospodarczej;

2.  wezwa' wierzycieli upad!ej, aby w terminie miesi#ca od 
dnia obwieszczenia postanowienia o og!oszeniu upad!o-
"ci w Monitorze S#dowym i Gospodarczym zg!osili swe 
wierzytelno"ci w stosunku do upad!ej syndykowi, na 
adres: 26-600 Radom, ul. mjr J. Piwnika 1/50;

3.  wezwa' osoby, którym przys!uguj# prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ci#%#ce na nieruchomo"ciach nale-
%#cych do upad!ej, je%eli nie zosta!y ujawnione w ksi$-
dze wieczystej, do ich zg!oszenia w terminie miesi#ca 
od dnia obwieszczenia postanowienia o og!oszeniu 
upad!o"ci w Monitorze S#dowym i Gospodarczym, pod 
rygorem utraty prawa powo!ywania si$ na nie w tym 
post$powaniu;

4.  wyznaczy' na syndyka Andrzeja Kostk$, wpisanego na 
list$ doradców restrukturyzacyjnych pod nr 388;

5.  okre"li', %e post$powanie upad!o"ciowe b$dzie pro-
wadzone w trybie okre"lonym w art. 4911 ust. 1 Prawo 
upad!o"ciowe;

6.  okre"li', i% post$powanie b$dzie post$powaniem g!ów-
nym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporz#dzenia Rady 
(WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie 
post$powania upad!o"ciowego.

Wierzycielowi, w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wie-
rzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwyk!ego pobytu 
w dniu otwarcia post$powania znajdowa!y si$ za granic#, 
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przys!uguje 
za%alenie na postanowienie o og!oszeniu upad!o"ci wy!#cznie 
w cz$"ci dotycz#cej jurysdykcji s#dów polskich.

Poz. 45595. Piorecka Ma$gorzata. S#d Rejonowy w Gliwi-
cach, XII Wydzia! Gospodarczy, sygn. akt XII GU 424/20, 
XII GUp 212/20. 
[BMSiG-45927/2020]

S#d Rejonowy w Gliwicach, XII Wydzia! Gospodarczy, posta-
nowieniem z dnia 3 wrze"nia 2020 r., w sprawie sygn. akt 
XII GU 424/20:

1.  og!osi! upad!o"' d!u%niczki Ma!gorzaty Pioreckiej (numer 
PESEL 59101110628), zamieszka!ej w Rybniku, jako 
osoby nieprowadz#cej dzia!alno"ci gospodarczej;

2.  wskaza! %e post$powanie b$dzie prowadzone w trybie 
okre"lonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upad!o"ciowego (w 
brzemieniu nadanym ustaw# z dnia 30.08.2019 roku - 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1802);

3.  wyznaczy! syndyka masy upad!o"ci w osobie Anety Bra-
chaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695;

4.  wezwa! wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od 
dnia niniejszego obwieszczenia zg!osili swoje wierzytel-
no"ci syndykowi, na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezi(-
ska 8A, 44-203 Rybnik;

5.  wezwa! osoby, którym przys!uguj# prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ci#%#ce na nieruchomo"ci nale%#-


