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NIEUDANY SZANTAŻ PiS
u Minister kultury chciał przejąć kontrolę nad Europejskim Centrum Solidarności

w zamian za dotację. Rada ECS odrzuciła jego propozycję, a brakujących pieniędzy
dosypali internauci

WIOSNA
BIEDRONIA
– Zmienimy oblicze tej ziemi
– zapowiedział w niedzielę
Robert Biedroń i ogłosił
nazwę swojej partii.
Obiecał: aborcję na żądanie,
realny rozdział Kościoła
od państwa, minimalną
emeryturę 1600 zł, 500+
na pierwsze dziecko
i wiele więcej – s. 2 i 3

SKOKI NARCIARSKIE

ŚWIAT

Polacy polatali
w Oberstdorfie

Caracas
pełne plotek

Kamil Stoch wygrał niedzielny
konkurs lotów narciarskich. Dawid
Kubacki był trzeci, Piotr Żyła czwarty,
a Jakub Wolny - szósty. Dla Stocha
to pierwsze zwycięstwo w tym
sezonie i 32. w karierze – s. 16

Trwa polityczny kryzys w Wenezueli.
Jeden prezydent chce uciec
na Kubę, drugi szykuje się
do objęcia władzy
Korespondencja Tomasza Surdela
– s. 6

w tym przedstawiciel „Solidarności”
Roman Gałęzewski. Wstrzymał się
jedynie Jan Hlebowicz – reprezentant ministra kultury.
– Propozycję ministra Glińskiego uznajemy za próbę przejęcia ECS
przez środowisko PiS. To próba wypowiedzenia umowy z 2007 r., ale
niezgodna z warunkami, w których
można ją zmienić – powiedział Bogdan Lis, wiceprzewodniczący Rady.

Frasyniuk:
Pamiętamy o dewizie,
że lepiej umrzeć
na stojąco, niż żyć
na kolanach
– Minister złożył pismo z informacją o mniejszej dotacji w październiku, a powinien był to zrobić co najmniej pół roku przed końcem roku
budżetowego i potwierdzić swój podpis notarialnie, czego nie uczynił
– dodał.
W uchwale ECS czytamy: „Wiązanie wysokości dotacji z żądaniem

ARCHIWUM PRYWATNE

Facebookową zbiórkę na ECS w piątkowe popołudnie uruchomiła Patrycja Krzymińska, krawcowa spod
Gdańska, dzięki której wcześniej udało się zebrać ponad 16 mln zł do „ostatniej puszki prezydenta Pawła Adamowicza” na WOŚP. Zbiórka na ECS
trwała 30 godzin, wpłacono 3 mln zł.
A bezpośrednio na konto Centrum
wpłynęło już ponad 700 tys. zł i drugie tyle obiecał samorząd.
Dzięki temu budżet ECS zwiększy
się o ponad 4,4 mln zł. To więcej niż
środki odebrane Centrum przez ministra kultury Piotra Glińskiego, który zmniejszył dotację z 7 mln zł do
4 mln zł za „działania o charakterze
politycznym”. Politykom PiS nie
spodobały się m.in. zorganizowane
w gmachu ECS spotkanie Lecha Wałęsy zGrzegorzem Schetyną oraz konferencja prasowa Pawła Adamowicza,
na której ogłosił swój start w wyborach prezydenta Gdańska.
Minister był gotów przywrócić dotację, pod warunkiem że będzie miał
wpływ na działalność placówki, m.in.
na wskazanie dyrektora i działania,
które miały sprawić, że w ECS do-

brze będą się czuły takie osoby jak
Krzysztof Wyszkowski czy małżeństwo Gwiazdów (związane z PiS
i kwestionujące zasługi nie tylko Lecha Wałęsy, ale również innych liderów strajków). Na to jednak nie zgodziła się Rada ECS.
Gdy w sobotę ogłaszała swoją decyzję, widzowie stojący na balkonach
i w holu przerywali wystąpienia oklaskami. Tłumy przyszły w odpowiedzi na apel władz miasta, aby kupować bilety na wystawę, bo w ten sposób mogą wesprzeć zagrożoną
decyzjami rządu PiS działalność ECS.
– Trudno mi ukryć wzruszenie,
gdy widzę, że tyle osób przyszło dziś
i ogląda wystawę stałą, która pokazuje historię i nikogo z niej nie wyklucza. Czuję, że ostatnie słowa prezydenta Pawła Adamowicza o dzieleniu się dobrem realizują się dzięki
waszej postawie – zwróciła się do zebranych Aleksandra Dulkiewicz,
pełniąca obowiązki prezydenta
Gdańska.
W sobotę Rada ECS wysłuchała
relacji z jej rozmów z ministrem kultury Piotrem Glińskim.
Rada przyjęła uchwałę, którą poparło ośmiu obecnych członków,

KRZYSZTOF KATKA

podziału instytucji i wyodrębnienia
specjalnej części, podlegającej ministrowi, prowadzić musi do rozbicia
jedynej instytucji będącej pomnikiem
wspólnego dzieła Polaków”.
– Proponuje nam się współudział
w łamaniu prawa. Widać powrót do
tradycji partii bolszewickiej – mówił
Władysław Frasyniuk. – My, członkowie Rady, czujemy się strażnikami wartości Sierpnia i pamiętamy
o dewizie, że lepiej umrzeć na stojąco, niż żyć na kolanach.
Bogdan Borusewicz dziękował
darczyńcom. – To pokazuje, że rząd
jest nam niepotrzebny, ten rząd. Pieniądze z podatków są naszymi pieniędzmi, nie są znaczone ideologicznie – powiedział wicemarszałek
Senatu.
Za wsparcie dziękował też Basil
Kerski, dyrektor ECS. Ocenił, że jest
to poparcie również dla niezależności instytucji kultury.
Ireneusz Krzemiński odwołał się
do dziedzictwa „Solidarności” i prawa każdego do wygłoszenia swojej
opinii. – Jeżeli rządzi partia, która
uważa, że jest państwem, to znaczy,
że ona chce to państwo odebrać obywatelom – powiedział. f

DUŻY FORMAT

MAGNETYCZNY
KOREAŃCZYK
W Polsce faceci
muszą być męscy,
w Korei uczuciowi
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Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124,
art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Starosta Myszkowski
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Dymianiuka
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PANORAMA FIRM w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Janowie Podlaskim

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
wchodzącej w skład masy upadłości:

informuję o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego z wniosku Gminy Żarki
o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym ozn. jako dz. nr 765 położonej w gminie Żarki obr. Żarki poprzez
udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości
„zaprojektowania i wybudowanie sieci wodociągowej w raz z przyłączami”.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jest we władaniu
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych.
W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej
wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia do Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego
w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, celem udokumentowania swojego prawa
do przedmiotowych nieruchomości.
Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im
prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowania
w sprawie wydania decyzji zezwalających na ich udostępnienie.
Kontakt telefoniczny do Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego
w Myszkowie, tel. (34) 315 91 37 w godzinach pracy urzędu.
33882230

- Nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim
przy ul. Brzeskiej 6 (Szkolna 5), nr 424/1 o powierzchni 0,0231 ha zabudowaną budynkiem
usługowo handlowym o powierzchni użytkowej
470 m2., księga wieczysta LU1B/00057779/6 – cena wywoławcza – 270 000 zł netto tj. 30% ceny
oszacowania
Wadium w wysokości 27 000 zł musi wpłynąć na
rachunek bankowy Bank Pekao SA I o/Lublin 36
1240 1503 1111 0010 7031 6770 do dnia 21 lutego 2019r. do godziny 17:00
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną
w zamkniętej kopercie na adres: Kancelaria Radcy
Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin. w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godziny
10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2019r.
o godzinie 10:15 w Kancelarii Radcy Prawnego ul.
Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Więcej informacji można uzyskać pod nr
tel. 501 644 787 w godzinach 10-16.
33882269.n

OGŁOSZENIE
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Teatru Polskiego z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
I. Kwaliﬁkacje wymagane od kandydatów na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego:
1. formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwaliﬁkacyjne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie: artystyczne lub prawnicze
lub ekonomiczne,
2) minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach
prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury,
3) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
4) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
5) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1458 z późn. zm.),
6) terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt II.
2. Preferowane fakultatywne wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:
1) doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych ﬁnansowanych ze źródeł pozabudżetowych,
3) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą,
3) doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w instytucji zatrudniającej pow. 50 osób,
4) umiejętności organizatorsko – menadżerskie,
5) znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji
kultury, a także zasad gospodarowania ﬁnansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach,
II. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym
kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego,
2) przedstawienie pisemnej koncepcji zarządzania i programu działania Teatru Polskiego we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków ﬁnansowych instytucji, obejmującą
okres pięciu sezonów artystycznych, począwszy od sezonu
2019/2020 (max 10 stron, format A4), zawierającą m.in.:
- plan programowo – artystyczny Teatru Polskiego, w tym zarys
repertuaru Teatru na trzy kolejne sezony artystyczne, (z
uwzględnieniem działalności Teatru na prowadzonych scenach),
- sposób organizacji pracy w Teatrze Polskim, w tym projekt
struktury organizacyjnej Teatru, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji pracy i zatrudnienia,
- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków ﬁnansowych,
- informację, czy kandydat – w przypadku powołania na stanowisko dyrektora – wystąpi z wnioskiem o powołanie zastępcy dyrektora ds. artystycznych, zgodnie z § 5 ust. 2 statutu Teatru,
- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Teatru Polskiego,
3) życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
i osiągnięć,
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwaliﬁkacje
(kserokopie dyplomów, świadectw, certyﬁkatów itp.),

5) dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających
czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy),
6) zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak
przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,
7) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności
prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych
(Dz. U. z 2018, poz. 1458 z późn. zm.),
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
złożone na formularzu pobranym ze strony www.bip.umwd.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych,
10) w przypadku spełniania wymagań dodatkowych – potwierdzające to dokumenty (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku
zawodowym itp.),
11) adres do korespondencji elektronicznej oraz nr telefonu.
III. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu
„NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul.
Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie trzydziestu dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia w jednym dzienniku o zasięgu
ogólnokrajowym i jednym dzienniku o zasięgu regionalnym. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które
wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
Nadesłane oferty nie są zwracane.
IV. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz.
1629) i określi tryb jej pracy.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap
– sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwaliﬁkacyjna z kandydatami.
3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwaliﬁkacyjnej odbywać się
będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
4. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w ciągu sześćdziesięciu
dni po upływie terminu składania ofert.
5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie
www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/
7. Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno – ﬁnansowych instytucji – Teatru Polskiego można uzyskać
w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod nr tel. 71/770 43 17.
8. Objęcie stanowiska dyrektora Teatru Polskiego nastąpi od dnia 1
września 2019 r. na okres od 3-5 sezonów artystycznych.

33882250.n

Syndyk masy upadłości Izabeli Adelson
– osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej, zgodnie
z postanowieniem Sędziego Komisarza
z dnia 30 stycznia 2019r.
ogłasza

przetarg
na sprzedaż nieruchomości
upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem
sporządzonym przez biegłego sądowego.
Przedmiotem przetargu jest 4/5 udziału
w prawie własności lokalu mieszkalnego
niewydzielonej części lokalu mieszkalnego nr
261 stanowiącego odrębną nieruchomość,
położonego przy ul. Grochowskiej 341/261,
w Warszawie, o powierzchni 228,30 m2, dla
którego Sąd Rejonowy dla WarszawyMokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze WA6M/00371015/8, wraz
z przynależnymi dwoma miejscami postojowymi nr A-13 i A-14 oraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej wynoszącym
2547/311312 oraz w tych samych częściach prawo współwłasności wszelkich
części budynku i innych urządzeń, które służą
do wspólnego użytku ogółu mieszkańców.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu
wynosi 1.586.000,00 zł (słownie: jeden
milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy
złotych).
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami
z podaniem sygnatury akt X GUp 390/18
oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA
PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Izabeli Adelson” należy składać do dnia
08 marca 2019r. na adres: Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa.
Z operatem szacunkowym, warunkami
przetargu można zapoznać się w aktach
sprawy sygn. akt X GUp 390/18 w czytelni
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454
Warszawa lub w kancelarii syndyka
– ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin
w godz. 9.00 – 14.00 (tel. +48 723 34 45 56).
Wyciąg z operatu oraz warunki przetargu
umieszczono pod adresem
www.kancelaria-empe.pl w zakładce
ogłoszenia sprzedaży/przetargi.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.,
24-110 Puławy,
ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

OGŁASZAJĄ:

I PRZETARG
NIEOGRANICZONY
pisemny na sprzedaż używanych środków trwałych:
1. Transformator o mocy: 80MVA, producent: Elin, Typ: FDL
90000/200, rok produkcji: 1966, Ilość faz: 3, ciężar całkowity: 124850kg, masa oleju: 33850kg (aktualnie brak oleju), Numer fabryczny: 1110774, cena wywoławcza
246246,00PLN w tym VAT 23%,
2. Transformator o mocy: 16MVA, producent: Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów w Żychlinie, Typ:
T0Na 16000/30, rok produkcji: 1965, Ilość faz: 3, ciężar całkowity: 37000kg, masa oleju: 11000kg (aktualnie brak oleju), Numer fabryczny: 16063, Nr inwentarzowy:630000062,
cena wywoławcza 79950,00PLN w tym VAT 23%,

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2019r.
o godzinie 10:00 w budynku Sekcji
Surowców Wtórnych (budynek A182).
Wyżej wymienione środki trwałe można oglądać w dniach
05.02 – 08.02.2019r. w godz. 7.00 – 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: tel. 81/565-2597, w sprawach formalnych dotyczących przetargu tel. 81/565-2898.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości:
Ad. 1 – 24624,60 PLN, Ad. 2 – 7995,00PLN do dnia
15.02.2019 r., przelewem na konto nr:47 1240 2412 1111 0000
3610 6451 w Pekao SA I O/Puławy.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Na przelewie winna znaleźć się informacja: Wadium na przetarg – „Transformator o mocy 80MVA i/lub 16MVA”.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny
nabycia, a pozostałym oferentom zwraca się po zakończeniu
przetargu.
Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego
przetarg uchyli się od zawarcia umowy, traci złożone wadium.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu
3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy przesyłać
na wyżej podany adres do dnia 15.02.2019 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta na przetarg – Transformator o mocy 80MVA i/lub
16MVA” lub osobiście do kancelarii GA ZAP.
Decyduje data wpływu oferty do kancelarii GA ZAP.
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę
przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
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Częstochowa, 30.01.2019 r.

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji
sposobu korzystania z nieruchomości
Starosta Częstochowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art.124, w związku z art.124a i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz.2204
z późn.zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018 r., poz.2096 z późn.zm.)

zawiadamia
o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 1061 k.m.5
o pow.0,0460 ha, położonej w obrębie Stary Cykarzew, gm. Mykanów, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie niezbędnych robót związanych z budową „Przebudową
linii napowietrznej nN w m. Cykarzew przy ul. Zielonej i Leśnej zasilanej ze stacji
transformatorowej CZW40922 Cykarzew Płd. 4 z budową powiązania nN ze stacją
transformatorową CZW40850 Cykarzew Stary 2, gm. Mykanów”, polegających
na demontażu linii napowietrznej typu Al. oraz prowadzeniu linii kablowej nN NA2XY
4x240 mm2, w trybie przepisu art. 124, w związku z art.124a ww. ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości proszone są o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu
Państwa, ul. Sobieskiego 9, I piętro, pokój nr 123 (tel. 34 3229 220), w dniach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 730 – 1530, wtorek w godzinach 730 – 1600, piątek w godzinach 730 – 1500.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą,
że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, Starosta Częstochowski będzie mógł wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1061 k.m.5 o pow.0,0460 ha, położonej
w Starym Cykarzewie, gm. Mykanów.
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