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Nr 74, 90, 92, 363, 1320, 1327, 1399, 1411, 1447, 1464, 1683 
oraz położonej w Woli Przemykowskiej, gm. Szczurowa, sta-
nowiącej działkę Nr 3390 o łącznej powierzchni 2,78 ha, która 
w całości znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy.

Stan własności tych działek ujawniony jest w ZD 1020/B i 5161 
oraz w Iwh 873, 637 i 1531 dla Zaborowa i Woli Przemykow-
skiej. Ujawnieni w nich są Zofia Majka, Jan Majka i Józef 
Nowak, których losy nie są znane.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech mie-
sięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w sie-
dzibie Sądu i udowodniły własność, albowiem w przeciwnym 
razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Poz. 63764. Wnioskodawca Ociepka Maria. Sąd Rejonowy 
w Jaworznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 58/20. 
[BMSiG-64609/2020]

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym, 
pod sygn. akt I Ns 58/20, toczy się postępowanie z wniosku 
Marii Ociepka, o stwierdzenie, iż z dniem 1 marca 2012 r. 
nabyła w drodze zasiedzenia prawo własności nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 
geodezyjnym 439, obręb 10c, o powierzchni 5.097 m2, poło-
żoną w Jaworznie-Ciężkowicach.

Wzywa się zainteresowane osoby, aby w terminie 3 (trzech) 
miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, 
w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo 
do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi 
nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli 
zostanie ono udowodnione.

6. 
Inne

Poz. 63765. Wnioskodawca Bembnista Damian. Sąd Rejo-
nowy w Nakle nad Notecią, I Wydział Cywilny, sygn. akt 
I Ns 211/20. 
[BMSiG-64506/2020]

Postanowieniem z dnia 2.09.2020 roku Sąd zezwolił wniosko-
dawcy Damianowi Bembniście na złożenie do depozytu sądo-
wego kwoty 1,50 (jeden 50/100) zł, tytułem hipoteki umownej 
zwykłej, wpisanej tytułem reszty ceny kupna niniejszej nieru-
chomości na rzecz Adeli Dureckiej, zapisanej na nieruchomo-
ści w dziale IV Księgi Wieczystej nr BY1N/00032447/7, prowa-
dzonej przez tut. Sąd, z tym zastrzeżeniem, że zdeponowana 
kwota zostanie wypłacona wierzycielowi hipotecznemu lub 
jego następcom prawnym na ich wniosek, gdyż wniosko-
dawca zrzekł się uprawnienia do odbioru zdeponowanych 
pieniędzy.

IX. 
OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 63766. KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA 
W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000397680. SĄD 
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, 
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2011 r., 
sygn. akt VIII GR 16/20, VIII GRu 1/20. 
[BMSiG-64542/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2020 roku, 
wydanym w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 16/20, z wniosku 
spółki pod firmą Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krako-
wie o otwarcie postępowania układowego:

1.  otworzył postępowanie układowe dłużnika Kancelaria 
Medius S.A. w Krakowie (nr KRS 397680), adres: ul. Babiń-
skiego 69, 30-393 Kraków;

2.  jako nadzorcę sądowego wyznaczył Zimmerman Filipiak 
Restrukturyzacja S.A. w Warszawie (nr KRS 591282), której 
członkami Zarządu są Piotr Zimmerman (nr licencji doradcy 
restrukturyzacyjnego: 844), Patryk Filipiak (nr licencji 
doradcy restrukturyzacyjnego: 634) oraz Bartosz Sierakow-
ski (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 845);

3.  jako kuratora do reprezentowania obligatariuszy ustanowił 
Alerion spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w War-
szawie (nr KRS 585928), której członkami Zarządu są Karol 
Tatara (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 682) oraz 
Maciej Knopek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 
1140);

4.  stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi 
przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościo-
wego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a otwarte postę-
powanie ma charakter główny.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą VIII GRu 1/20.

Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wie-
rzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu 
w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - 
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowie-
nia o otwarciu postępowania układowego przysługuje zaża-
lenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie 
w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.


