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Maturzysto! Dziś drukujemy egzamin z języka angielskiego (w nowej formule) na poziomie podstawowym 
z odpowiedziami naszych ekspertów. Powodzenia!

CZAS PRACY: 120 MINUT
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50

Zadanie 1. (0-5)

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z Charlotte, która postanowiła

zamieszkać w nietypowym domu. Zaznacz znakiem X, które zda-

nia są zgodne z treścią nagrania (T – True),a które nie (F – False). 

Zadanie 2. (0-4)

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane ze sztuką.

Do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.) dopasuj odpowiadające jej zda-

nie (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje

do żadnej wypowiedzi.

The speaker

A. explains how he/she became the owner of a piece of art.
B. is a policeman who found a stolen work of art.
C. gives an opinion on a piece of art.
D. describes how some works of art were stolen.
E. is a guide showing people around an art gallery.

Zadanie 3. (0-6)

Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów. Z podanych odpowiedzi

wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B

albo C. 

Tekst 1.

3.1. Where are the people talking?

A. at a hotel reception
B. in a conference room
C. at an airport

Tekst 2.

3.2. Which is the best title for the news item?

A. PERSONAL DATA HELP CATCH A THIEF
B. SATELLITE SYSTEM LOCATES A THIEF
C. THIEF ARRESTED IN A POLICE CAR

Tekst 3.

3.3. Josh Stevens will miss the nextmatch because of

A. a red card.
B. a knee injury.
C. a family problem.

Tekst 4.

3.4. The participants of the James Bond Tour will

A. watch the latest James Bond film on the way. 
B. meet some actors starring in James Bond films.
C. talk to a person who made a James Bond film.

Tekst 5.

3.5. Which is TRUE about the man?

A. He broke the wall of the shark’s aquarium.
B. He realized the shark wasn’t real.
C. He was hurt by the shark.

Tekst 6.

3.6. Olivia is going to move out because she 

A. thinks the rent increase was too high.
B. is fed up with her neighbours.
C. has been offered a job.

Zadanie 4. (0-4) 

Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej czę-

ści tekstu (4.1.-4.4.). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. 

Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasu-

ją do żadnej części tekstu.

A. PARTYING ALL NIGHT LONG 
B. REGISTERING FOR THE GLOBAL EVENT 
C. SOME LOCAL DIFFERENCES
D. LOCATION OF THE EVENT KEPT SECRET
E. A FEW RULES TO FOLLOW EVERYWHERE
F. A PRIVATE EVENT WHICH INSPIRED OTHERS

DINNER IN WHITE

In 1988, a Parisian, François Pasquier, threw a dinner par-
ty in a city park. He asked his guests to wear white clothes. He
wanted to spot them easily among other walkers in the park.
Surprisingly, his idea of dining in an open public place with the
guests dressed in white has spread to many cities all over the
world. 

For a typical “dinner in white”, wherever it takes place, each
person must bring another guest with them. They must have
a picnic table, tablecloth, two chairs and flowers – all in white. 
The guests have to lay their table themselves and take all their
rubbish away with them after the party so as to leave no trace
of the event in the park. 

In some cities certain modifications to the organization of
the party have been introduced. While in Paris the hosts make
all the arrangements themselves, in New York, the city autho-
rities are in charge of the event. Parisians can enjoy themselves
until midnight, but New Yorkers stop partying at 11 p.m.

The interesting thing is that the exact place in which the din-
ner will be organized remains unknown until the last moment.
The guests usually learn where they should go shortly before
the dinner starts, so they have very little time to get there. 

ADAPTED FROM WWW.NYTIMES.COM; WWW.DAILYMAIL.CO.UK

Zadanie 5. (0-3)

Przeczytaj trzy teksty związane z pracą. Z podanych odpowie-

dzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A,

B albo C. 

Tekst 1.

MY FIRST JOB

After a week at Mrs Chapman’s store, I felt I belonged the-
re. I did everything Mrs Chapman expected me to do and even
more. She was grateful for anything I did, especially things she
hadn’t asked me to do, for example cleaning the windows. On-
ce my mum asked me jokingly, “Couldn’t you do the same in
your bedroom, Jane?” I didn’t tell her that Mrs Chapman gave
me a few pounds more whenever I did something on my own
initiative. I was afraid my mum was going to think she should
also give me money for doing the housework. This certainly
wasn’t what I wanted. The truth was that I needed the money
to buy her a surprise gift. 

ADAPTED FROM RED SKY IN THE MORNING BY ELIZABETH LAIRD

5.1. From the text, we learn that Jane

A. was afraid to tell Mrs Chapman she needed more money.
B. was paid more when she did some extra work. 
C. received gifts for doing the housework.

Tekst 2.

ROBOT COUPLE

“Robot Couple” is the nickname given by locals in Yiwu, Chi-
na, to a married couple who run their restaurant 21 hours a day,
from 6 a.m. to 3 a.m. In fact, there is more than just one couple.
The trick is that there are two identical twin men married to iden-
tical twin women. They work different hours to keep the restau-
rant open as long as possible, but most customers think that the-
re is one super-couple that never sleeps. The truth only came out
when one of the twins gave an interview to Today Morning Post. 

ADAPTED FROM HTTP://LISTVERSE.COM

5.2. The text is about

A. a trick played on a couple running a restaurant. 
B. a chain of restaurants run by twins.
C. two married couples running a restaurant together.

Tekst 3. 

Peter’s blog entry: My interview story
I once had a job interview. The interviewer gave me some

graphs to interpret. While doing the task, I found a mistake in
one of them. I tried to show the interviewer how to correct 
the graph. He got irritated and said I wasn’t a suitable candida-
te for the job. Two weeks later, however, he called me, apologi-
sing and explaining that the company workers hadn’t noticed
the mistake. He offered me the job and an attractive salary. So
if you feel sure you’re right, learn from my lesson and don’t be
afraid to say what you think at a job interview. It might pay off!

ADAPTED FROM HTTP://LIFEHACKER.COM

5.3. The blogger

A. encourages readers to be self-confident at a job interview.
B. warns readers against being honest at a job interview. 
C. advises readers how to avoid making mistakes at a job in-

terview.

Zadanie 6. (0-5) 

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,

zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C albo D.

------
In 1982, Peter Brosnan heard a story that seemed incredib-

le: buried somewhere beneath sand dunes1 in California might
lie the remains of an Egyptian city. According to his flatmate,
a fellow New York University graduate, a massive Egyptian tem-
ple, twelve sphinxes and four statues of Ramses II were buried
in the sands of the Guadalupe-Nipomo Dunes. “One evening,
he told me this crazy story and I was thrilled. We thought it was
a great idea for a documentary film. We hoped to find the city,
dig it up and interview people who might know anything abo-
ut its past,” Brosnan recalls. 

The lost metropolis isn’t a strange Egyptian settlement, but
a massive film set built in 1923 for Cecil DeMille’s silent film The
Ten Commandments. For this project DeMille needed a huge
Egyptian city in the desert. Before the age of computer-gene-
rated special effects, if you wanted a city in the desert, you had
to build it. Before actors could start work, about 1500 workmen
spent six weeks creating the set and when the filming ended,
there wasn’t enough money to take it apart. DeMille did not
want to leave it standing because he was afraid that other fil-
mmakers might use it in their films. So, he told the workmen to
hide the city beneath the sand dunes.

To find the set, Brosnan partnered with an archaeologist,
John Parker, in 1990. They decided to check the area with radar
and they discovered that DeMille’s set was still there. Brosnan
asked the local authorities for permission to explore the site
and had to wait two years for their decision. And when he got
the permit, he discovered that he didn’t have enough funds to
carry on with the project and gave up. 

However, twenty years later, after the Los Angeles Times
published an article about the project, Brosnan got a call from
a woman from Texas who was ready to sponsor the excavation.
In 2012, Brosnan returned to the dunes and some fragments of
the city were uncovered. About one third of the city was gone
because the plaster used to create the set was extremely fragi-
le. “It was like working with a chocolate rabbit,” Peter Brosnan
said when the first sphinx was found, “anything we found co-
uld easily get damaged. After all, it was built to last three months
during filming in 1923 – not a century.” Before being moved from
the site, the sphinx had to be sprayed with strong glue and fil-
led with stabilizing material. Scientists were afraid it might bre-
ak into pieces when someone touched it. Luckily, it didn’t and
visitors can currently see it in the Guadalupe-Nipomo Dunes
Center. 

ADAPTED FROM HTTP://THUMBS.MEDIA.SMITHSONIANMAG.COM; 
WWW.GUARDIAN.CO.UK

1 dune – wydma 

6.1. Peter Brosnan learned about the Egyptian city from

A. a TV documentary he watched.
B. a scientific publication he found. 
C. a person he shared an apartment with.
D. a filmmaker who visited New York University.

6.2. The director of The Ten Commandments
A. had the set covered with sand.
B. left the set for other filmmakers to use. 
C. travelled to Egypt to shoot some scenes.
D. employed 1500 actors to take part in the film.

+

+

+
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2.1.  2.2.  2.3.  2.4.  
    

  T F 

1.1.  Charlotte will complete her studies at the 
London College of Music this year. 

  

1.2.  Buying a houseboat was cheaper than 
renting a flat for three years. 

  

1.3.  Charlotte changed the size of her bedroom 
on the houseboat.   

1.4.  Charlotte’s friends helped her choose the 
furniture for the houseboat. 

  

1.5.  Charlotte is looking for someone to share the 
houseboat with. 
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6.3. Why did Brosnan stop working on the project in the 1990s? 

A. An article in the Los Angeles Times discouraged a spon-
sor from Texas.

B. The authorities refused to give him a permit to explore
the site.

C. The radar didn’t show the location of the Egyptian city.
D. It turned out that he couldn’t afford to explore the site.

6.4. Which is TRUE about the sphinx they discovered?

A. It was left where it had been found. 
B. It fell apart when scientists tried to move it.
C. It was made of a delicate material.
D. It was damaged during the filming in 1923.

6.5. Which is the best title for the text?

A. MOVING UNUSUAL FILM SET ABROAD
B. EGYPTIAN CITY BURIED IN CALIFORNIA
C. TREASURE FOUND IN EGYPTIAN DESERT 
D. RENOVATING ANCIENT SCULPTURES 

Zadanie 7. (0-3) 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki

7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak

aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Uwaga:dwa zdania zostały

podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

A CLEVER IDEA

One night four lazy college students were partying till mid-
night and didn’t study for the test which was scheduled for the
next day. In the morning, they thought of a perfect plan. 7.1.

_____ They told him they had gone out to their friend’s wedding
the previous night and during their return journey one tyre of
their car had burst and they had to push the car all the way back.
That was why it was impossible for them to write the test that
day. They looked really exhausted. The professor thought for
a while and allowed them to return and take the test after three
days. 7.2. _____ They immediately went home to study. On the
third day they came again to write the test. The professor ex-
plained that all four of them would have to sit in separate clas-
srooms. They weren’t worried because they had worked hard
for the previous three days to prepare. 7.3. _____ They could
get a maximum score of one hundred points as usual, but the-
re were only two questions. The first one, for which they could
get two points, was: What’s your name? The second one, worth
ninety-eight points, read: Which tyre burst?

ADAPTED FROM WWW.QUORA.COM

A. However, the test turned out to be different from what
they had expected.

B. Unfortunately, they forgot to meet him on that day. 
C. They made themselves look dirty and went to see their

professor.
D. That was why he gave them more time to prepare.
E. They promised they would be ready by that time.

Zadanie 8. (0-5) 

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,

tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Za-

kreśl literę A, B albo C.

A VOICE WITHOUT A FACE

You probably don’t know who Carolyn Hopkins is. If you
saw her, you 8.1. _____ her. But when she starts to speak, her
voice sounds familiar to millions of people all over the world at
stations and airports.

Mrs Hopkins, 63, has the gentle but authoritative voice that
can be heard at different subway stations, train stations and air-
ports. “Welcome to New York Kennedy International Airport,”
“There is an uptown train from this platform,” and “Ladies and
gentlemen, can I 8.2. _____ your attention, please?” are just so-
me of the phrases delivered in her calming voice.

Surprisingly, the messages aren’t produced in a hi-tech la-
boratory with robotic voices. 8.3. _____, Hopkins records them
in her plain office in northern Maine. Speaking about her an-
nouncements, she said, “Travelling can be 8.4. _____ frustra-
ting these days that people need a friendly voice to make them
feel safer.”

Hopkins is surely one of the most listened-to voices in the
world. The next time you’re at a foreign airport, listen careful-
ly – you might just hear her voice welcoming you. She’ll make
you feel at home, no 8.5. _____ where you are.

ADAPTED FROM HTTP://WWW.DAILYMAIL.CO.UK; 
HTTP://NEWSFEED.TIME.COM

8.1. 8.2. 8.3.

A. mustn’t recognize A. give A. Instead 
B. wouldn’t recognize B. have B. Besides 
C. don’t recognize C. pay C. However

8.4. 8.5.

A. as A. difference
B. such B. reason
C. so C. matter

Zadanie 9. (0-5)
W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych odpowiedzi (A-C) wy-

bierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub je-

go fragmentu. Zakreśl literę A, B albo C.

9.1. No other boy in the team is a better player than Tom.

A. Tom isn’t such a good player as the other boys in the team. 
B. Some boys in the team are better players than Tom.
C. Tom is the best player in the team.

9.2. “Don’t work till late,” Mum said to Judy.

A. Mum asked Judy to start work later.
B. Mum said that Judy didn’t work till late.
C. Mum told Judy not to work till late. 

9.3. Mike started writing the letter 20 minutes ago and hasn’t

finished yet. 

A. Mike has been writing the letter for the last 20 minutes.
B. Mike needs 20 minutes to finish the letter.
C. Mike finished writing the letter 20 minutes ago.

9.4. I can work longer hours if they pay me more.
A. I don’t mind working
B. I refuse to work
C. I’m not interested in working

9.5. Can I have a word with you?

A. I can give you my word.
B. I’d like to talk to you.
C. I think that you should speak up.

Zadanie 10. (0-10)

Uczestniczyłeś(-aś) w spotkaniu ze znanym aktorem. Podziel

się wrażeniami z tego spotkania na swoim blogu.

Napisz, w jaki sposób zdobyłeś(-aś) zaproszenia na to spot-

kanie i z kim tam poszedłeś/ poszłaś.

Wyraź opinię na temat miejsca, w którym to spotkanie by-

ło zorganizowane.

Przedstaw przebieg spotkania. 

Zachęć czytelników Twojego bloga do obejrzenia jednego

filmu z tym aktorem i uzasadnij, dlaczego warto ten film obejrzeć. 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpun-
któw, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130
słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniana
jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty),
spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe
(2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Podpisz się jako XYZ.

CZYSTOPIS

Hi everyone! Guess what happened last week! 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Zadanie 1.

Man: Hi Charlotte! How’s it going?
Charlotte: Well, I’ve been accepted to the London College of

Music and I’m going to study there for three years.
Man: That’s great! But what about accommodation? Renting

a flat in London must be expensive.
Charlotte: Yes, that’s why my parents have bought a house-

boat for me. 
Man: A houseboat? You must be joking! Whose idea was

that?
Charlotte: Well, actually my mother read about someone li-

ving on a houseboat and I really wanted to give it a try. My dad
persuaded my mum that it makes sense. If they rented a flat for
me for three years, it would cost them much more than buying
a houseboat. It’s a good deal and they can sell the boat when
I graduate. 

Man: What is the houseboat like? 
Charlotte: Well, it’s quite old but very comfortable. There are

two small bedrooms and a dining room. There’s also a kitchen.
At first, I wanted to move some of the walls and make my be-
droom bigger but then I decided to leave everything as it was.

Man: Did you have to renovate it?
Charlotte: Not really. My parents and I only had to buy so-

me furniture and paint the outside. And I asked my friends to
help with the painting so we spent less than Ł500. 

Man: Aren’t you afraid to live there alone?
Charlotte: Actually, I feel quite safe but I wouldn’t mind ha-

ving some company. I’ve put an ad online and I hope to find
a housemate who will take the other bedroom. 

Man: Good idea.
ADAPTED FROM WWW.STANDARD.CO.UK

Zadanie 2.
One

One day, my neighbour, Mr Jones, invited me for a cup of
tea. There was a painting in his living room which attracted my
attention. Mr Jones told me that in 1975 he’d bought it for Ł32 
at a sale. I don’t know why but when I went to work the next day
I checked our robbery files. Looking through them I saw the pa-
inting from Mr Jones’ house! I learned that our department had
been looking for that work by Paul Gauguin for years. We sent
an expert to examine it and he said that the painting was an ori-
ginal worth Ł10 million. The next day Mr Jones was questioned
at the station by our chief inspector.

ADAPTED FROM WWW.THEGUARDIAN.COM

Two

When visiting the Peggy Guggenheim Collection in Venice
last year, I saw a painting of a black square with a white square
inside it. I don’t want to be rude but for me its message was to-
tally unclear. The guide explained that the squares had a sym-
bolic meaning but I just couldn’t get it. Really, I think that ar-
twork should speak for itself like it used to.

ADAPTED FROM UK.ANSWERS.YAHOO.COM

Three

I wonder what you think about this portrait of a basketball
player. To paint it, Anne Ming, a young artist from Shanghai de-
cided to use a basketball instead of an ordinary brush. And in
the next room you will see works by disabled artists who used
their feet or mouths to hold a brush. If you like our exhibition,
post your opinion on our website and recommend it to friends.
Just remember that it is on only until Friday. Any questions? If
not, let’s go…. (wyciszenie) ADAPTED FROM TINYBUDDHA.COM

Four

The Gardner Museum in Boston has doubled the reward for
information pointing to the present whereabouts of the pain-
tings which disappeared from its collection in 1990. As some of
our listeners might remember, in the early morning of 18th
March, two men dressed up as police officers walked into the
museum. They attacked the security guards, tied them up and
got away with 13 paintings which haven’t been seen since then.
The museum authorities and the police will welcome any in-
formation that might help to find them. 

ADAPTED FROM WWW.GARDNERMUSEUM.ORG

Zadanie 3.

One

Woman: I understand your problem, Sir. I’ve added all the
details to our system. There’s nothing more I can do right now.
You have to be patient and wait for us to contact you.

Man: The problem is I’m attending a conference at the New
Continental Hotel and there are important papers inside that
suitcase. I landed here two hours ago and you haven’t done any-
thing. Do you at least have any idea when my luggage could be
delivered? 

Woman: Well, it’s difficult to say. We’ll call you as soon as it
arrives.

Man: Unfortunately, my phone will be turned off most of the
day. When you have some news, please, contact the hotel re-
ception. And can you tell me where the taxi rank is?

Woman: Certainly, Sir. Just outside the arrivals hall.
Man: Thanks for your assistance.

ADAPTED FROM SPEAKENGLISH.THAIREFORMED.COM

Two 

Last night the police arrested a young man after he had bro-
ken into an unmarked police car parked in the city centre. A stre-
et camera filmed the man, aged 21, breaking into the car and run-
ning away with a satellite navigation system. However, the thief
didn’t notice that his driving licence had fallen out of his pocket
when he was in the car. The licence had the man’s surname and
address which enabled the police to arrest him a few hours later.

ADAPTED FROM METRO.CO.UK

Three

Bad news for all the fans of Josh Stevens. He’s going to miss
another match. It’s been a really miserable season for Stevens.
He missed the first few matches because of a family problem.
Then he was on top form, scoring two goals against Chelsea, but
he got a red card and was out for another week. Unfortunately,
his run of bad luck is not over yet. We still don’t know how ba-
dly his knee was hurt during the match on Wednesday but it
must be something serious because it has been announced that
he won’t play this weekend. 

TEKST WŁASNY

Four

Final reservations are taking place for our James Bond To-
ur. If you come with us, you’ll visit the most famous James Bond
film locations across Europe and meet the director of the latest
Bond film. He will answer your questions and tell you about his
work with the actors. We will also run a lottery. You can win tic-
kets for the world premiere of the latest James Bond film in
London next month. If you’re a Bond fan, you can’t miss it! 

ADAPTED FROM COMMANDERBOND.NET
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Five
You won’t believe what happened to me a few days ago.

While I was visiting the Marine Life Centre, I saw a big
shark in an aquarium. I wanted it to get closer so I started
to tap on the glass wall. To my horror, the shark sudden-
ly hit it and I noticed some cracks on the glass. This sca-
red me so much that I ran away. And then I remembered
that this was a 3D interactive aquarium. What I saw was
a digital image of the creature and the cracks. I learned
from a staff member that I wasn’t the first person who had
been tricked. ADAPTED FROM WWW.HOLOGRAPHY.BY

Six
Olivia: Hi, Jim. Good to see you again. 
Jim: Hi, Olivia. You look tired. What’s up?
Olivia: Oh, I had another sleepless night. 
Jim: I hope it’s not your upstairs neighbours again.

I know they’re a nuisance.
Olivia: No, the landlord gave them a warning and they

stopped disturbing me. But I’ll be moving out soon anyway. 
Jim: How come? Is it because of the latest rent incre-

ase? It shocked me too.
Olivia: Well, that came as a surprise, but that’s not the

reason. The firm I want to work for contacted me last we-
ek. They are ready to hire me but they are based in ano-
ther city so I have no choice but to move.

Jim: Oh, I see… 
ADAPTED FROM WWW.ESLFAST.COM

KLUCZ ODPOWIEDZI

Zadania
1.1.F; 1.2. T; 1.3. F; 1.4. F; 1.5. T; 2.1. B; 2.2. C; 2.3. E;

2.4. D; 3.1. C; 3.2. A; 3.3. B; 3.4. C; 3.5. B; 3.6. C; 4.1. F;
4.2. E; 4.3. C; 4.4. D; 5.1. B; 5.2. C; 5.3. A; 6.1. C; 6.2. A;
6.3. D; 6.4. C; 6.5.B; 7.1. C; 7.2. E; 7.3. A; 8.1. B; 8.2. B;
8.3. A; 8.4. C; 8.5. C; 9.1. C; 9.2. C; 9.3. A; 9.4. A; 9.5. B 

Przekaz wymaganych informacji:  
10.1.  I took part in an internet quiz about films and  

I won an invitation for a meeting with John 
Smithson – a famous actor. I decided to go there 
with my girlfriend who is a great fan of him.  

10.2.  The event took place in a local film club. It’s 
great because there’re comfortable chairs and a 
large stage with a modern screen.  

10.3.  The actor talked about the beginning of his 
career and the problems of keeping his family 
life in secret. Then, we got an autograph and 
took a photo with him. The meeting ended at 
midnight. 

10.4.  You definitely should watch his latest movie  
“The giant”. I’m sure you’ll like it because he’s 
played brilliantly in it. What’s more, the plot is 
really involving and there’re excellent special 
effects. 

+

+

+

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 8 ww. ustawy
o gospodarce nieruchomościami, 

Prezydent Miasta
Białegostoku 

uprzejmie zawiadamia 
Barbarę Władysławę Sadowską, 

nazwisko rodowe Łupińska 
(c. Juliana i Władysławy), 

że powzięty został zamiar zbycia części
nieruchomości położonej w Białymstoku

przy ul. Młynowej, oznaczonej jako działka
nr 1693/1, w obr. 11,

z przeznaczeniem na inny cel 
niż określony w umowie sprzedaży 

zawartej w trybie art. 6 ustawy o zasadach
i trybie wywłaszczania nieruchomości 

(Dz. U. z 1961 r. Nr 18 poz. 94
i Dz. U. z 1973 r. Nr 48 poz. 282).

W związku z powyższym, w oparciu o art.
136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) byłym
właścicielom ww. nieruchomości lub ich
spadkobiercom przysługuje prawo ubiegania
się o jej zwrot.

Z wnioskiem o zwrot nieruchomości następcy
prawni mogą wystąpić do Prezydenta Miasta
Białegostoku, działającego jako Starosta,
wykonującego zadania z zakresu administracji
rządowej, na adres Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok, w nieprzekraczalnym terminie 3
miesięcy od dnia zawiadomienia o możliwości
zwrotu. Zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości. W przypadku nie złożenia
przedmiotowego wniosku w ww. terminie,
uprawnienie do zwrotu wygasa. Powyższe
zawiadomienie podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
opublikowanie na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego w Białymstoku –
www.bialystok.pl oraz Biuletynu Informacji
Publicznej – www.bip.bialystok.pl oraz prasie
lokalnej i ogólnokrajowej.

REKLAMA 33637093

PREZYDENT MIASTA 
JELENIEJ GÓRY 

ogłoszeniem nr 117/2017 ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych

w Jeleniej Górze przy:

1. ulica WZGÓRZE KOŚCIUSZKI 2
Nieruchomość gruntowa położona w granicach działki nr 285 o powierzchni

0.2898 ha, obręb 32, AM-4, księga wieczysta nr JG1J/00029514/3 zabudowana

budynkiem niemieszkalnym wykorzystywanym wcześniej na cele biurowe,

w części trzykondygnacyjnym z częściowym podpiwniczeniem, w części zaś

dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej oraz

jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcję garażową.

Budynek główny przy ul. Wzgórze Kościuszki 2 wpisany jest do rejestru

zabytków decyzją z dnia 17.05.1982 r. pod numerem A/4923/734/J i podlega

ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 1446 ze zm.).

W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru

zabytków obniża się o 50%, tj. cena sprzedaży budynku głównego uzyskana

w drodze przetargu podlega obniżeniu o 50%. 

Opis: Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta, w otoczeniu

terenów zielonych parku na Wzgórzu Kościuszki, z bliskim dostępem do

centrum miasta tj. ulicy Sudeckiej, al. Wojska Polskiego, które prowadzą do

ścisłego centrum handlowo-usługowego. 

Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna, dalej

obiekty usługowe, stacja paliw, dyskont BIEDRONKA i budynki użyteczności

publicznej: Muzeum Karkonoskie, budynek Urzędu Miasta, dalej budynek Sądu. 

Podstawowe przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 1.020.000,00 zł
Wadium: 102.000,00 zł
Do zapłaty z ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu ok. 70%.

2. ul. FORTECZNEJ, JASNEJ 3 OF., JASNEJ 8-9
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w granicach działek nr 195, 196,

197, 199/6, 204/1, 205 i 206/1 o łącznej powierzchni 0.4016 ha, obręb Jelenia

Góra 1, AM-2, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział

Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00069566/4.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym Jasna 3of, budynkiem

mieszkalnym Jasna 4of, budynkiem mieszkalnym Jasna 6of, budynkiem

mieszkalnym oraz dziewięcioma budynkami niemieszkalnymi. 

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Delegatura w Jeleniej Górze budynek przy ul. Jasnej 3of wpisany jest do

rejestru zabytków wraz z budynkiem głównym przy ul. Jasnej 3 decyzją

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 1083 z dnia 20.03.1964 r.

W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru

zabytków obniża się o 50% tj. cena budynku Jasna 3of uzyskana w przetargu

podlega obniżeniu o 50%. 

Opis: nieruchomość położona w rejonie ulic Jasnej i Fortecznej, w ścisłym

centrum Jeleniej Góry z bezpośrednim dostępem do Placu Ratuszowego oraz

ulic: 1 Maja i Marii Konopnickiej, które są głównymi ulicami handlowymi

Jeleniej Góry, wyłączonymi z ruchu pojazdów samochodowych (z wyjątkiem

zaopatrzenia i dostaw towarów). W najbliższym otoczeniu znajdują się budynki

usługowo-mieszkalne i usługowe, obiekty użyteczności publicznej, naprzeciw

budynek Galerii Grodzkiej. W dalszej odległości dworzec autobusowy oraz

Galeria Nowy Rynek.

Podstawowe przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna, zabudowa usługowa, zabudowa usług turystycznych, 

Cena wywoławcza nieruchomości: 980.000,00 zł
Wadium: 98.000,00 zł

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na

konto depozytowe Miasto Jelenia Góra – Bank MILLENNIUM S.A.

I Oddział w Jeleniej Górze nr 97116022020000000060115681 
z oznaczeniem nieruchomości – najpóźniej do dnia 10 lipca 2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 – I piętro, sala nr 13.

Ogłoszenie Nr 117/2017 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2017 roku

wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarki

Nieruchomościami Urzędu Miasta oraz zamieszczone zostało na stronie

internetowej Miasta www.jeleniagora.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr

2-3, I piętro pokoju nr 111 lub telefonicznie pod numerami: 75/75-46-228 lub

75/75-46-304, 75/75-49-893.

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
REKLAMA 33636599

PRE ZY DENT MIA STA 
JE LE NIEJ GÓ RY 

ogłoszeniem nr 3/R/2017 ogłasza II rokowania celem sprzedaży
nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze

przy ul. Grunwaldzkiej 2. 

Nie ru cho mość grun to wa po ło żo na w gra ni cach dzia łek: nr 15/5 i nr 15/7 o łącz nej po wierz -

chni 0.1820 ha, ob ręb 28 NE, AM 7, KW nr JG1J/00047467/0 za bu do wa na wol no sto ją cym

bu dyn kiem nie miesz kal nym o dwóch kon dy gna cjach na dziem nych oraz do bu do wa ny mi do

bu dyn ku głów ne go czte re ma bu dyn ka mi nie miesz kal ny mi. 

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści: 550.000,00 zł
Wy so kość za li czki: 55.000,00 zł
Sprze daż nie ru cho mo ści pod le ga zwol nie niu z po dat ku VAT na pod sta wie art. 43 ust. 1 pkt

10, 10a usta wy z dnia 11 mar ca 2004 ro ku o po dat ku od to wa rów i usług.

Opis: Nie ru cho mość po ło żo na w stre fie śród miej skiej mia sta, w bli skim są siedz twie skrzy -

żo wa nia ulic: Grun wal dzkiej i al. Ja na Pa wła II, któ re są głów ny mi cią ga mi ko mu ni ka cyj -

ny mi Je le niej Gó ry, uli ca mi wy lo to wy mi w kie run ku Wroc ła wia, z dru giej zaś stro ny

w kie run ku Zgo rzel ca i Szklar skiej Po rę by. W naj bliż szym oto cze niu znaj du ją się obiek ty

han dlo we i usłu go we (LIDL, TE SCO, CA STO RA MA, MA TEX), sta cje ben zy no we, bu dy -

nek re sta u ra cji McDo nald's, a tak że sie dzi ba KRUS-u. 

Prze zna cze nie i spo sób za gos po da ro wa nia nie ru cho mo ści: Nie ru cho mość po ło żo na w gra -

ni cach „Miej sco we go pla nu za gos po da ro wa nia prze strzen ne go dla te re nów po ło żo nych

wzdłuż rze ki Bóbr i ka na łu Mły nów ka w re jo nie uli cy Ja na Pa wła II w Je le niej Gó rze” za -

twier dzo ne go Uchwa łą nr 63.IX.2015 Ra dy Miej skiej Je le niej Gó ry z dnia 13 ma ja 2015

ro ku, na ob sza rze ozna czo nym sym bo lem: 11U, dla któ re go ja ko prze zna cze nie pod sta wo -

we usta lo no: te re ny za bu do wy usłu go wej.

1. Pi sem ne zgło sze nie udzia łu w ro ko wa niach na le ży skła dać w zam knię tych ko per tach nie -

i den ty fi ku ją cych Zgła sza ją ce go, w Wy dzia le Gos po dar ki Nie ru cho mo ścia mi Urzę du Mia -

sta Je le nia Gó ra – ul. Pta sia 2-3, w po ko ju Nr 111, do dnia 7 lip ca 2017 r. do godz. 1400.
2. Ko per ta win na za wie rać opis: „Ro ko wa nia na sprze daż nie ru cho mo ści po ło żo nej przy

ul. Grun wal dzkiej 2”.
3. Część jaw na ro ko wań tj. otwar cie zgło szeń udzia łu w ro ko wa niach i ich oce na for mal na

od bę dzie się w sie dzi bie Urzę du Mia sta Je le nia Gó ra – Je le nia Gó ra ul. Su dec ka 29,
w sa li nr 13 o godz. 1000, dnia 13 lip ca 2017 r. Ter min ustnej czę ści ro ko wań ko mi sja

prze pro wa dza ją ca ro ko wa nia okre śli w dniu otwar cia jaw nej czę ści ro ko wań.

4. Za li czkę w wy so ko ści 55.000,00 zł (słow nie: pięć dzie siąt pięć ty się cy zło tych) uczest ni -

cy ro ko wań wno szą w pie nią dzu – z ozna cze niem nie ru cho mo ści – przez do ko na nie prze -

le wu na kon to de po zy to we Mia sto Je le nia Gó ra – Bank MIL LEN NIUM S.A.
I Od dział w Je le niej Gó rze nr 97116022020000000060115681. Za li czka win na wpły -
nąć na kon to naj póź niej do dnia 7 lip ca 2017 ro ku. Za ter min wnie sie nia za li czki
uwa ża się dzień jej wpły wu na kon to.

5. Uczest ni cy ro ko wań zo bo wią za ni są po sia dać do ku ment toż sa mo ści.

6. Zgło sze nie udzia łu w ro ko wa niach po win no za wie rać:

ä imię i na zwi sko (na zwę lub fir mę) Zgła sza ją ce go, adres i te le fon kon tak to wy,

äda tę spo rzą dze nia zgło sze nia,

äko pię do wo du wpła ty za li czki,

äoświad cze nie, że Zgła sza ją cy za poz nał się z wa run ka mi ro ko wań i przyj mu je te wa run -

ki bez za strze żeń,

äw przy pad ku osób praw nych oraz in nych pod mio tów nie po sia da ją cych oso bo wo ści praw -

nej a pod le ga ją cych re je stra cji – ak tu al ny od pis z Kra jo we go Re je stru Są do we go wy da ny

w cią gu osta t nich 3 mie się cy bądź ak tu al na in for ma cja z Cen tral nej In for ma cji Kra jo we -

go Re je stru Są do we go oraz wła ści we peł no moc nic twa osób re pre zen tu ją cych pod miot, 

äw przy pad ku osób fi zycz nych za mie rza ją cych na być nie ru cho mość w związ ku z pro -

wa dzo ną dzia łal no ścią gos po dar czą – ak tu al ne za świad cze nie o wpi sie w Cen tral nej

Ewi den cji i In for ma cji o Dzia łal no ści Gos po dar czej RP, 

äpro po no wa ną ce nę w zło tych nie niż szą niż 550.000,00 zł i spo sób jej za pła ty (w tym
licz bę i wy so kość rat, ter min płat no ści po szcze gól nych rat) z tym, że pier wsza ra -
ta w wy so ko ści nie niż szej niż 250.000,00 zł pod le ga za pła cie nie póź niej niż 3 dni
przed wy zna czo ną da tą za war cia umo wy no ta rial nej, a po zo sta ła kwo ta płat na
w okre sie 60 mie się cy, li cząc od da ty za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho mo ści
w for mie ak tu no ta rial ne go.

äw przy pad ku re pre zen to wa nia Zgła sza ją ce go przez peł no moc ni ka do zgło sze nia na le -

ży do łą czyć peł no moc nic two w for mie pi sem nej.

7. Zgło sze nie i wszyst kie oświad cze nia do nie go za łą czo ne win ny być pod pi sa ne przez Zgła -

sza ją ce go lub oso by przez nie go upo waż nio ne.

8. Za li czka wpła co na przez uczest ni ka, któ re go zgło sze nie zo sta ło wy bra ne za li czo na zo sta -

je na po czet ce ny na by cia nie ru cho mo ści.

9. Oso bom, któ rych zgło sze nia nie zo sta ły wy bra ne, wpła co na za li czka zo sta nie wy pła co na

nie zwłocz nie po zam knię ciu ro ko wań, po pi sem nej dys po zy cji wpła ca ją ce go.

Ogło sze nie Nr 3/R/2017 o ro ko wa niach z dnia 5 ma ja 2017 ro ku wy wie szo ne jest na tab li -

cy ogło szeń w Wy dzia le Gos po dar ki Nie ru cho mo ścia mi Urzę du Mia sta oraz za miesz czo ne

zo sta ło na stro nie in ter ne to wej Mia sta www.je le nia go ra.pl 

Do dat ko we in for ma cje do ty czą ce nie ru cho mo ści moż na uzy skać w Wy dzia le Gos po dar ki

Nie ru cho mo ścia mi Urzę du Mia sta Je le nia Gó ra przy ul. Pta siej nr 2-3, I pię tro po ko ju nr

111 lub te le fo nicz nie pod nr 75/75-46-228 lub 75/75-46-304 oraz 75/75-49-893.

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
REKLAMA 33636600

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

w sprawie II Ns 4/17 z wniosku Prokuratora

Rejonowego Szczecin-Niebuszewo z udziałem

Gminy Miasto Szczecin o stwierdzenie nabycia

spadku po Mieczysławie Luśniewicz, urodzonej

dnia 12 kwietnia 1935 r. w Łodzi, córce Andrzeja

i Renaty, zmarłej w dniu 20 czerwca 2016 r.

w Szczecinie, ostatnio zamieszkującej

w Szczecinie przy ul. Asnyka 3/32

wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 

6 miesięcy od opublikowania niniejszego

ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie

spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być

pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu

nabycia spadku.

REKLAMA 33637084

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wy-
dział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych informuje, że w sprawie o sygnaturze akt
XI GUp 181/15 dotyczącej upadłości Nutriko Plus Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwi-
dacyjnej z siedzibą w Poznaniu, syndyk masy upadłości
sporządził i przekazał sędziemu - komisarzowi I uzu-
pełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać
w Sali Przeglądowej V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia 
i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności sę-
dziemu - komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na
I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do sę-
dziego - komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności,
a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono
uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym termi-
nie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

REKLAMA 33636743

Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział

I Cywilny prowadzi sprawę o sygn. 

I Ns 40/17 z wniosku Wiesławy Cebula 
o stwierdzenie nabycia spadku 

po Danielu Słowikowskim, 
zmarłym 30 września 1983 r.

w Namysłowie, ostatnio stale

zamieszkałym w Smarchowicach Małych,

gm. Namysłów.

Sąd wzywa spadkobierców ustawowych

i testamentowych Daniela Słowikowskiego,

aby w terminie sześciu miesięcy od dnia

publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu,

w którym toczy się postępowanie, i udowodnili

swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym

razie zostaną pominięci w postępowaniu

o stwierdzenie nabycia spadku.

REKLAMA 33636783

Sąd Okręgowy w Katowicach – Wydział

XXII Wykonawczy wzywa wszystkich

pokrzywdzonych w sprawie sygn. akt

XVI K 154/11 sygn. akt postępowania

przygotowawczego VI Ds 14/07/s

skazanego Krzysztofa P. do nawiązania

w terminie 14 dni od daty ukazania się

ogłoszenia kontaktu osobistego lub

telefonicznego [032 60 70 282, 78 36 714

(715, 716, 717)] z Sekretariatem

Wydziału celem uzyskania pouczenia

o uprawnieniach, wynikających z treści

art. 168a§1 kkw i złożenia

oświadczenia, co do woli skorzystania

z nich. Brak kontaktu w zakreślonym

terminie uznany zostanie za rezygnację

z realizacji uprawnień.

REKLAMA 33636234

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
w Wydziale XIII Cywilnym pod sygn. akt XIII 
Ns 1903/16 toczy się postępowanie z wniosku
Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą 
we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku 
po Januszu Szczepanie Rachoń urodzonym 
w dn. 26.12.1947 r. w m. Gdańsku, zmarłym
dnia 15.05.2015 r. w Gdańsku, ostatnio stale 
zamieszkałym w Gdańsku. Sąd wzywa 
spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy 
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie zostaną pominięci 
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Brak informacji o majątku spadkodawcy.

§
REKLAMA 33636805


