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Zbliżają się święta, które poprzedza czas zakupów, gotowania, 
pieczenia. Podczas szykowania posiłków pozostają odpadki, 
które zwykle lądują w koszu na śmieci. Oto kilka pomysłów na 
to, jak je wykorzystać.

W czasie zimy często w naszych 
domach pojawiają się cytrusy. 
Skórkę cytryny możemy na przy-
kład włożyć do zmywarki, aby na 
naczyniach nie było plam. Można 
ją również wykorzystać do pozby-
cia się nieprzyjemnych zapachów 
i tłuszczu na kuchence oraz w pie-
karniku (szklanka wody + skórki 
z 2 cytryn, naczynie umieszczamy 
w piekarniku, podgrzewamy przez 
30 min, czekamy aż trochę ostygnie 
i  czyścimy ściereczką wnętrze 
piekarnika).

Skórka pomarańczy przyda się 
w pojemniku z brązowym cukrem, 
który czasem twardnieje. Skórkę 
z różnych cytrusów wykorzystamy do 
mycia deski do krojenia – na deskę 
nasypujemy trochę soli i przeciera-
my skórką. Myjemy deskę i wycie-
ramy. Skórki można też użyć jako 
uniwersalnego płynu do czyszczenia 
– do słoika wkładamy skórki, zale-
wamy octem, zamykamy, odstawiamy 
na tydzień. Gotowy ocet cytrusowy 
rozcieńczamy wodą 1:1. Przelewamy 
do butelek z atomizerem.

Skórki można też pozostawić 
na później do wypieków, mary-
nat czy sałatek – umyte kroimy 
i  zamrażamy lub suszymy. Będą 
też dobrym zapachem do szaf 
– ususzone i  pokruszone skórki 
umieszczamy w papierowej torebce 
lub przewiewnym woreczku.

Ta z  grejpfruta posłuży do 
zrobienia toniku do twarzy – go-
tujemy 4 szklanki wody, dodajemy 
wyszorowaną pokrojoną w paski 
skórkę z 1 owocu, gotujemy ok. 
15 min, odstawiamy na 3 godz. 
w  ciepłe miejsce, przelewamy 
przez gazę do butelki, szczelnie 
zamykamy, przechowujemy w lo-
dówce, przed każdym użyciem 
wstrząsamy.

Również skórki od banana są 
do wykorzystania, np. do: wy-
bielania zębów (pocieramy zęby 
białą stroną skórki przez kilka 
minut każdego dnia przez parę 
tygodni), do czyszczenia i  pole-
rowania butów (pocieramy buty 
skórką, a  następnie polerujemy 
miękką szmatką)

Łupiny po orzechach włoskich 
można stosować do wykonania 
płynu wybielającego i usuwające-
go kamień nazębny – ok. 6 łupin 
zalewamy szklanką zimnej wody 
i przez 20 min podgrzewamy na 
wolnym ogniu. Po ostygnięciu 
moczymy szczoteczkę i  szoruje-
my 2 razy dziennie przez ok. 2 
tygodnie (na koniec wypłukać). 
Można też zrobić płukankę do 
ciemnych włosów – garść łupin 
płuczemy, zalewamy wodą (0,5 l), 
gotujemy ok. 45 min. Odcedzamy, 
po ostygnięciu płuczemy włosy. 
Uwaga, w rękawiczkach, aby nie 
pofarbować dłoni. Taka płukanka 
dodatkowo wzmacnia włosy.

Sposobów na wykorzystanie 
„odpadów” jest dużo, przy okazji 
podzielimy się kolejnymi. A póki 
co pamiętajmy: nie kupujemy 

nadmiaru jedzenia i nie gotujemy 
więcej niż rodzina jest w stanie 
zjeść. Jeżeli jednak coś zostanie. 
przynosimy do Jadłodzielni, która 
w  Szczecinie ma swoje punkty 
przy ul. Żółkiewskiego 4 oraz 

na Ryneczku Kilińskiego (pawi-
lon 65). Lub do jednej z  trzech 
jadłodzielniowych szafek: na 
Manhattanie (w pobliżu Netto), 
na Stołczynie (ul. Nad Odrą 18) 
i na Rynku w Zdrojach przy ul. 
Młodzieży Polskiej 26B.

Przygotowując porady, korzy-
staliśmy ze stron polki.pl, tipy.
interia.pl.

 Jadłodzielnia Szczecin

Jadłodzielnia podpowiada

Nie marnujemy, 
nie wyrzucamy, wykorzystujemy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 9 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. 
Kaszubskiej 42 w sali nr 50  odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA
a) udziału 16/32 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego             

w Szczecinie przy ul. O�ar Oświęcimia 8/24 znajdującego się w zasobach SM "Śródmieście" z siedzibą w Szczecinie. Własnościowe spółdzielcze 
prawo do ww. lokalu mieszkalnego w udziale 16/32 części przysługuje Emilii Rudzkiej,

b) udziału 4/32 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego               
w Szczecinie przy ul. O�ar Oświęcimia 8/24 znajdującego się w zasobach SM "Śródmieście" z siedzibą w Szczecinie. Własnościowe spółdzielcze 
prawo do ww. lokalu mieszkalnego w udziale 4/32 części przysługuje Emilii Rudzkiej,

c) udziału 3/32 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego                
w Szczecinie przy ul. O�ar Oświęcimia 8/24 znajdującego się w zasobach SM "Śródmieście" z siedzibą w Szczecinie. Własnościowe spółdzielcze 
prawo do ww. lokalu mieszkalnego w udziale 3/32 części przysługuje Rafałowi Rudzkiemu,

d) udziału 3/32 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego                
w Szczecinie przy ul. O�ar Oświęcimia 8/24 znajdującego się w zasobach SM "Śródmieście" z siedzibą w Szczecinie. Własnościowe spółdzielcze 
prawo do ww. lokalu mieszkalnego w udziale 3/32 części przysługuje Martynie Kołodziej,

e) udziału 3/32 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego                
w Szczecinie przy ul. O�ar Oświęcimia 8/24 znajdującego się w zasobach SM "Śródmieście" z siedzibą w Szczecinie. Własnościowe spółdzielcze 
prawo do ww. lokalu mieszkalnego w udziale 3/32 części przysługuje Karola Rudzkiego,

f) udziału 3/32 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego                
w Szczecinie przy ul. O�ar Oświęcimia 8/24 znajdującego się w zasobach SM "Śródmieście" z siedzibą w Szczecinie. Własnościowe spółdzielcze 
prawo do ww. lokalu mieszkalnego w udziale 3/32 części przysługuje Karolinie Rudzkiej

Dla ww. lokalu Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW 
SZ1S/00091974/4.,
Lokal mieszkalny nr 24 składa się z: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki, posiada powierzchnię użytkową: 45,39 m2.
Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 145.500,00zł, zaś cena wywołania całości nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania                      
i wynosi 109.125,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.550,00 zł. Rękojmia 
powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię zgodnie art. 962 
§ 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: 

PKO BP S.A. XIX O/Szczecin Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 31 1440 1143 0000 0000 1026 3638
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu 
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 7 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 wolno oglądać nieruchomość oraz w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta 
postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie 
mieszczącym się pod adresem: ul. Kaszubska 42, 70-001 Szczecin, informacje także na: www.kancelaria.komornika.pl oraz www. licytacje.komor-
nik.pl
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  
tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i 
nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI UDZIAŁÓW 
W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU NIERUCHOMOŚCI 

nr KW SZ2S/00008511/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 
72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 16-01-2019r. w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i 
Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się  

druga licytacja 
1) o godz. 12.00 udziału Zenona Żuraw w wysokości 1/2 części w wieczystym użytkowaniu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę gruntu nr 2285, o obszarze 0,1840 ha, w wieczystym użytkowaniu do dnia 23.02.2089 r., przeznaczona pod zabudowę 
warsztatem rzemieślniczym, położonej: 72-010 Police, ul. Usługowa, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00008511/0 
d.75321. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Police a wieczystymi współużytkownikami nieruchomości gruntowej w 
udziałach po 1/2 części są Zenon Żuraw i Małgorzata Żuraw.  
Suma oszacowania udziału Zenona Żuraw wynosi 26 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 
17 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  
2 670,00 zł. 
2) o godz. 13.30 udziału Małgorzaty Żuraw w wysokości 1/2 części w wieczystym użytkowaniu nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę gruntu nr 2285, o obszarze 0,1840 ha, w wieczystym użytkowaniu do dnia 23.02.2089 r., przeznaczona pod zabudowę 
warsztatem rzemieślniczym, położonej: 72-010 Police, ul. Usługowa, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00008511/0 
d.75321. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Police a wieczystymi współużytkownikami nieruchomości gruntowej w 
udziałach po 1/2 części są Zenon Żuraw i Małgorzata Żuraw.  
Suma oszacowania udziału Małgorzaty Żuraw wynosi 26 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 
17 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  
2 670,00 zł. 
Przedmiotową nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntowa, która posiada użytek w klasie Bp. Działka położona jest na 
obszarze, dla którego opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym  Uchwałą Nr  XXX/239/08 Rady Miasta Police z dnia 28 października 2008 r. działka 
położona jest na terenie o symbolu 3SF 29UR - tereny zabudowy usługowo-rzemieślniczej. Działka nie jest ogrodzona, jest ogólnie 
dostępna. Teren działki jest płaski. Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą, drzewkami samosiejkami, krzakami. Działka nie jest 
uzbrojona. Dojazd do działki z ulicy Tanowskiej ulicą Usługową. Ulica Usługowa w początkowym odcinku od ulicy Tanowskiej utwardzona 
jest polbrukiem, natomiast w dalszej części - przy której położona jest działka będąca przedmiotem licytacji - o nawierzchni 
nieutwardzonej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki jeszcze niezabudowane, w dalszym sąsiedztwie działki 
niezabudowane i nieruchomości o charakterze komercyjnym.
Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona 
w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem 

organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.   
Komornik Sądowy

Paweł Machnio 
6177-18-A

6238-18-A

OGŁOSZENIE O I LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio 
Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police, ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: 

dnia 21.01.2019 r. o godz. 13.00 
w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza 
Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości
stanowiącej udział przysługujący Marcinowi Skóra w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej działkę nr 58/2, w sposobie korzystania określonej jako nieruchomość niezabudowana, o obszarze 
1385 m2, położonej w Mierzynie gm. Dobra, dla której  Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 
SZ2S/00007838/1. Właścicielem nieruchomości jest Agnieszka Kaczorowska w udziale do 1/2 części oraz 
Marcin Skóra w udziale do 1/2 części. Działka posiada  użytek w klasie Bp. Położona jest na obszarze, dla którego 
nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra” opracowanym na podstawie Uchwały III/48/02  Rady Gminy 
w Dobrej  z dnia 30.12.2002 r. działka położona jest w stre�e predysponowanej do rozwoju funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami 
komercyjnymi i publicznymi. Działka położona jest bezpośrednio przy ulicy Topolowej, pomiędzy ulicami 
Poranną i Piotra. Dojazd do działki z ulicy Porannej o nawierzchni z polbruku. Kształt działki jest trapezowy. 
Teren jest płaski, ogrodzony, porośnięty niską roślinnością trawiastą. Uzbrojenie działki pełne: do działki 
doprowadzona jest woda, na działce skrzynka energetyczna, kanalizacja ogólnospławna i gaz na ulicy. 

Suma oszacowania udziału przysługującego Marcinowi Skóra wynosi 130  900,00 zł, zaś cena 
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98  175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 090,00 zł. Rękojmię zgodnie 
z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być 
złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość 
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione 
w tym artykule.

Komornik Sądowy
Paweł Machnio

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha 
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dniu

07 stycznia 2019 r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym przy ul. 
Kaszubskiej 42 w Szczecinie w sali nr 50 (parter) odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Szczecinie przy 
ul. Zacisznej 3/5, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 
X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiegę wieczystą o nr KW SZ1S/00095623/7. Lokal 
mieszkalny położony jest na I piętrze 4-kondygnacyjnego, przedwojennego budynku. Lokal 
posiada powierzchnię użytkową: 40,47 m2 i składa się z: 2 pokoi, kuchni – połączonej z jed-
nym z pokoi, łazienki z wc i przedpokoju. Brak balkonu, brak pomieszczeń przynależnych.
Suma oszacowania wynosi 157 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 
oszacowania i  wynosi 117 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien 
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 700,00 zł. 
Rękojmia powinna być złożona w  gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków 
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela 
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu 
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które 
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a  zezwolenia 
tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w  tym artykule. W  ciągu dwóch 
ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz operat szacunkowy 
biegłego sądowego znajdujący się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejo-
nowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Moniki Klecha, przy ul. Koński Kierat 13 – 3 (III p.) 
w Szczecinie (tel. 91 44 44 551) oraz w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie 
VI Wydziale Egzekucyjnym, informacje także na: www. licytacje.komornik.pl oraz www.
komornikszczecincentrum.pl.
Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 3 stycznia 2019 roku w godzinach: 
12:40-13:00.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

7 stycznia 2019 r. o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym przy 
ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie w sali nr 50 (parter) odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Szczecinie 
przy ul. Boguchwały 20/14 dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 
w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1S/00086788/5. Lokal mieszkalny 
położony jest na poddaszu 3-piętrowego, przedwojennego budynku, posiada po-
wierzchnię użytkową: 52,31 m2 i składa się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki 
oraz wc. Brak balkonu, brak pomieszczeń przynależnych. Suma oszacowania wynosi 
141 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i  wynosi
106 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wy-
sokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 140,00 zł. Rękojmia powinna 
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych 
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do 
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie 
rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.  976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które 
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia 
tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch 
ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz operat szacunkowy 
biegłego sądowego znajdujący się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejo-
nowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Moniki Klecha, przy ul. Koński Kierat 13 – 3 (III p.) 
w Szczecinie (tel. 91 44 44 551) oraz w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
VI Wydziale Egzekucyjnym, informacje także na: www. licytacje.komornik.pl oraz
www.komornikszczecincentrum.pl
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