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Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby 
w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłosze-
nia zgłosili swój udział w niej i wykazali swe prawa do ww. 
nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedze-
nie na rzecz osób wskazanych we wniosku, o ile zostanie 
ono udowodnione.

6. 
Inne

Poz. 11639. Wnioskodawca BMW Financial Services Polska 
Spółka z o.o. w Warszawie z udziałem Barciszewskiej Anny 
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą A.ARCH 
Anna Barciszewska oraz Barciszewskiego Macieja. Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział 
Cywilny, sygn. akt I Ns 298/20. 
[BMSiG-10357/2021]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w War-
szawie, pod sygn. akt I Ns 298/20, toczy się z wniosku BMW 
Financial Services Polska spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Warszawie z udziałem Anny Barciszew-
skiej prowadzącej działalność gospodarczą A.ARCH Anna 
Barciszewska oraz Macieja Barciszewskiego postępowanie 
o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego 
przez Annę Barciszewską, poręczony przez Macieja Barci-
szewskiego w związku z zabezpieczeniem ewentualnych 
roszczeń wynikających z umowy leasingu nr LO/34264/0320 
z 11 marca 2020 r.

Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się 
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia 
i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego ter-
minu nikt nie zgłosi się z tym wekslem, Sąd wyda orzeczenia 
uznające weksel za umorzony.

Poz. 11640. Wnioskodawca Olszewski Andrzej. Sąd Rejo-
nowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 259/20. 
[BMSiG-10263/2021]

W Sądzie Rejonowym w Kaliszu, I Wydział Cywilny, toczy się 
sprawa pod sygn. I Ns 259/20, z wniosku Andrzeja Olszew-
skiego przy udziale Teresy Olszewskiej i Danuty Kupaj 
o stwierdzenie, że z mocy prawa przez uwłaszczenie - Antoni 
i Teresa Olszewscy nabyli z dniem 4.11.1971 r. do wspól-
ności ustawowej majątkowej małżeńskiej - własność nieru-
chomości, oznaczonej jako działka o nr 238/1 o powierzchni 
1.2800 ha oraz działka o nr 254/1 o powierzchni 0,3200 ha, 
położonej w obrębie Szczytniki, gm. Szczytniki, pow. kaliski 
woj. wielkopolskie.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 
3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili 
i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, 
gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w tym 
postępowaniu.

IX. 
OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 11641. FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Zduńskiej Woli. KRS 0000146595. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 
wpis do rejestru: 9 stycznia 2003 r., sygn. akt XIV GR 31/20, 
XIV GRs 1/21. 
[BMSiG-10209/2021]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 r., wydanym 
w sprawie o sygn. akt XIV GR 31/20, z wniosku spółki pod 
firmą Ferax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Zduńskiej Woli o otwarcie postępowania 
sanacyjnego:

1.  otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Ferax spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej 
Woli, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000146595, adres: ul. Szadkowska 4/6, 
98-220 Zduńska Wola;

2.  odebrał dłużnikowi zarząd własny przedsiębiorstwem 
w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu i wyznaczył zarządcę w osobie Patryka Filipiaka, 
kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, licencja 
nr 634;

3.  zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu całością 
przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu 
zwykłego zarządu;

4.  określił, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi 
przepis art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 
z dnia 20 maja 2015 r., a otwarte postępowanie ma charak-
ter postępowania głównego.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt 
XIV GRs 1/21.

Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, 
a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego 
pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za 
granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszcze-
nia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego 
przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postę-
powania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów 
polskich.


