
poz. 74284–74286MSiG 230/2021 (6375)

I X .  O G Ł O S Z E N I A  W Y M AG A N E  P R Z E Z  P R AWO  R E ST R U K T U RY Z ACY J N E   

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 LISTOPADA 2021 R.– 124 –

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec 
Dłużnika:

1.  Aneta Holipka prowadząca działalność gospodarczą 
pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa „ANDZIA” 
Aneta Holipka, numer NIP 6281399326, numer 
REGON 366729424, woj. małopolskie, pow. chrzanow-
ski, gm. Chrzanów, miejsc. Chrzanów, ul. Broniewskiego, 
nr 10B, lok. 18, 32-500, poczta Chrzanów.

2.  Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą 
i z siedzibą: Firma Handlowo-Usługowa „ANDZIA” 
Aneta Holipka, numer NIP 6281399326, numer 
REGON 366729424, woj. małopolskie, pow. chrzanow-
ski, gm. Chrzanów, miejsc. Chrzanów, ul. Broniew-
skiego nr 10B, lok. 18, 32-500, poczta Chrzanów, stałe 
miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Polska, 
woj. małopolskie pow. chrzanowski, gm. Chrzanów, 
miejsc. Chrzanów, ul. Mickiewicza, nr 6, 32-500, poczta 
Chrzanów.

3.  Nadzorcą układu ustanowiono: MELIUS Sp. z o.o., 
REGON 389105022, NIP 6443560623, aleja Mireckiego 14, 
41-200 Sosnowiec.

4. Dzień układowy wyznaczono na 30.11.2021 r.

Poz. 74284. Idzior Krzysztof prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Krzysztof Idzior MARKWIK w Raszko-
wie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt 
V GRz 5/21. 
[BMSiG-73458/2021]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiada-
mia, iż dłużnik Krzysztof Idzior MARKWIK z s. w Raszkowie, 
NIP 6222263884, złożył dnia 15.03.2021 r. wniosek o zatwier-
dzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyza-
cyjnym, który został zarejestrowany pod sygn. akt V GRz 5/21.

Poz. 74285. INHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Rumii. 
KRS 0000374830. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC 
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2010 r. 
[BMSiG-73316/2021]

Inhaus Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rumii, adres: 
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 14, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowa-
dzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 374830, z nadanym nume-
rem NIP 5882370516, REGON 22115706400000, obwieszcza 
o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzo-
nego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku 
- Prawo restrukturyzacyjne wraz ze zmianami wynikają-
cymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uprosz-
czonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wstąpieniem COVID-19.

Nadzorcą układu jest Dariusz Kwiatkowski, posiadający licen-
cję doradcy restrukturyzacyjnego nr 938, adres: ul. Wiktor-
ska 67/1, 02-582 Warszawa.

Dniem układowym jest dzień 23 listopada 2021 roku.

Poz. 74286. JACK CRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu. KRS 0000665192. SĄD 
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
23 lutego 2017 r. 
[BMSiG-73290/2021]

Działając jako nadzorca układu spółki Jack Crane spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, ul. Szyby 
Rycerskie 4, 41-909 Bytom, KRS 0000665192, NIP 6431768111, 
niniejszym zawiadamiam o zwołaniu zgromadzenia wierzy-
cieli w celu głosowania nad układem w toku postępowa-
nia restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o treść przepisów Ustawy 
z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 814) ze zmianami wynikającymi z Ustawy 
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotknię-
tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Zgromadzenie wierzycieli odbę-
dzie się dnia 29 grudnia 2021 r., o godz. 900, w sali konferen-
cyjnej hotelu Q Hotel Plus Katowice, mieszczącego się przy 
ul. Wojewódzkiej 12 w Katowicach (40-026).

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, 
których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzy-
telności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadze-
niu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny 
stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na 
wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do 
udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wie-
rzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub 
jest sporna i zostanie uprawdopodobniona. Sumę, według 
której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu ozna-
cza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście 
będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie repre-
zentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania 
wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem 
z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowa-
nego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez peł-
nomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie 
do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz 
z pełnomocnictwem szczególnym (materialnym) do głosowa-
nia nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem 
uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezen-
towania wierzyciela. Pełnomocnictwa w każdym przypadku 
muszą być udzielone na piśmie.

Ponadto, wierzycielom uprawnionym do głosowania listow-
nie zostaną doręczone następujące dokumenty: (i) propozycje 
układowe dłużnika, (ii) karta do głosowania, (iii) pouczenie 
o treści przepisów prawa.

Wypełnione karty do głosowania w przypadku głosowania 
korespondencyjnego należy przesyłać do biura nadzorcy 
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układu na adres: Nadzorca Układu Marta Witkowska, ul. Miko-
łowska 9/8, 40-067 Katowice, z dopiskiem: „JACK CRANE”.

Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie.

Marta Witkowska
Doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 1364

Poz. 74287. Korol Stanisław prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Korol Stanisław 
w Cisowie. 
[BMSiG-73271/2021]

OBWIESZCZENIE

Stanisław Korol - osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Korol Stani-
sław, zamieszkały w miejscowości Cisów, adres: Cisów 7, 
16-310 Sztabin, PESEL nr 59032216811, NIP nr 8461412590, 
REGON nr 790349073, obwieszcza o otwarciu postępowania 
o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o prze-
pisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restruktury-
zacyjne wraz ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wstąpieniem COVID-19.

Nadzorcą układu jest Grzegorz Ostrowski posiadający licen-
cję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1407, adres: ul. Wiktor-
ska 67/1, 02-582 Warszawa.

Dniem układowym jest dzień 23.11.2021 roku.

Poz. 74288. LOCUSS ATLANTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000683752. SĄD 
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 21 czerwca 2017 r. 
[BMSiG-73462/2021]

LOCUSS ATLANTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gdyni (81-521), al. Zwycięstwa 241/14, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000683752, oświadcza 
o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w trybie 
przepisu art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uprosz-
czonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz 
w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne.

Funkcję nadzorcy układu pełni spółka pod firmą GRENDA 
Restrukturyzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyń-
ska 5a/1, 61-729 Poznań, KRS 0000703410.

Dzień układowy został ustalony na 17 listopada 2021 roku

Poz. 74289. Mrawczyńska Danuta prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą DM-AVISTA Danuta Mrawczyńska 
w Targanicach. 
[BMSiG-73506/2021]

Danuta Mrawczyńska prowadząca działalność gospodarczą 
pod nazwą DM-AVISTA Danuta Mrawczyńska w Targanicach 
(34-120 Targanice) przy ul. Cisowej 1, PESEL 70110202980, 
NIP 5511584720, REGON 121541558 (dalej jako „Dłuż-
nik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Nadzorcą układu jest kwalifikowany doradca restrukturyza-
cyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyj-
nego 926).

Dniem układowym jest dzień 26 listopada 2021 roku.

Poz. 74290. Mrawczyński Jerzy prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą „MRAWCZYŃSKI A.G.” Jerzy Mraw-
czyński w Targanicach. 
[BMSiG-73498/2021]

Jerzy Mrawczyński prowadzący działalność gospodar-
czą pod nazwą „MRAWCZYŃSKI A.G.” Jerzy Mrawczyń-
ski w Targanicach (34-120 Targanice) przy ul. Cisowej 1, 
PESEL 70020912256, NIP 5511585381, REGON 070454399 
(dalej jako: „Dłużnik”), oświadcza o otwarciu postępowania 
o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy 
Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi 
z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do opro-
centowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Nadzorcą układu jest kwalifikowany doradca restrukturyza-
cyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyj-
nego 926).

Dniem układowym jest dzień 26 listopada 2021 roku.

Poz. 74291. Jankowski Mirosław prowadzący gospodarstwo 
rolne w Rybnie. 
[BMSiG-73246/2021]

Mirosław Jankowski prowadzący gospodarstwo rolne 
(ul. Sportowa 17, 13-220 Rybno, PESEL 66041507070, numer 
gospodarstwa 038735734, NIP 5711543789) oświadcza, że 
otwiera postępowanie o zatwierdzeniu układu w oparciu 
o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 


