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25.9.94, godzina 13.
zapraszamy na

KSTYN DOŻYNKOWY
W programie m.m.:
13.30 nieszpory dożynkowe
15.30 mecz piłki nożnej
17.30 ognisko
18.30 dyskoteka
oraz występy zespołów artystycznych, gry i zabawy dla dzieci.
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Inwestycje prowadzone są w sposób pra
widłowy, w czute odbiega jedynie budowa
chodnika w Starym Kodu.

razUczenta tegorocznych wydatków będą za
mówione okna.
W Dziergowicach remont szkoły (wspólne

Jaka jest sytuacja ’* drogach*?

W Bierawie dwie dragi wstały już oddane
przez wykonawców. W budowie jest jeszcze
uL Poina • powstał do położenia dywanik as
faltowy.
W Starej Kuźni dwie ulice paygotowane

inwestycja gminy i kuratorium) oraz remont

wodociągu - wymiana opasek, zasuw - pra-

cują jeanocaome owie nrmy.
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No i kładka na Blenwce (obok
kole
jowego) - do 15 października ma być nowa,
rowu odwadniającego. Prace wykonują miesz
która zastąpi obecną drewnianą.
RG.
kańcy.
są do położenia asfidtu. TYwa przebudowa

Braefoe - uL Nowa jest już wykorytowma,
czeka na tłuczeń.
W Starym Kaflu jest budowany chodnik.

Niestety, wykonawca wydłuża czas robót
Chodnik w Ortowicach zaćmie być wyko
nywany natychmiast po zakończeniu prac w
Starym Kodu,
W Goazycaoh - wodociąg. Odcinek Kotbr-

ma - Gomyce jest już wybudowany i w 2Z3
oddfnięty. Itace odbywają się już w pobliżu
sołectwa.
Urząd Gminy. TTwa montaż okien, instala
cji wtaróęttznych 1 budowa komina.

BURZYMY STARE

Przestał już ist

nieć budynek przy uŁ Dworcowej I. W ko
lejce do wyburzenia caeka następny, przy ukcy Armii Czerwonej.
likwidacja tych obiektów poawołi na prze

budowę układu komunikacyjnego Bierawy;
naprzeciw Domu Kułtury powstanie parking
z wyddełonymi stoiskami do handlowania.

Ma spełniać ratę ndałtargu.

itr. 2

WODOCIĄGI W REMONCIE

WRÓCILI Z OSIHLDBRN

tied wododggowej po*

W nocy z 14 na 15
pa 15 uczniów z
wsódln z wakacyjnych vofKfy z

Dried wtóciy ufcriedmSgle 1 »*

Rzywłeriono Ml odlew Ode
Pnnkiega. któcy Jut etat oz pom
niku w Drietgowicacb.
tg

NAUCZYCIELB Z NIEMIEC do
nauki
Jeżyk*
—W--*--- _

eg na kont
cteAris w^CMSocfaj^Ue
CSixqsSu
Gminy. Dotyczy do odcinka ded
dochodzgcej do zawora za
Mera pobora teody.
tmy czy pcmeóhki wyko

PCumBDDB9H«HXmb * IBOR

driż z raeobów TOKN w Drimgowicach.
Dragi

P«*

w Bmożcech lub St.
atencji ptywutnej.

TOLEPONIZACJA

12

made w epeawb totetwencji
lnie ot etapu teiefimtracji BBff

Czadem Kudzię
d. Stolom 5,

ndeidć iak naiwiecei zasuw 1 ooaeeL
Dotyczy to
wic, gdrie tied oddana aoetah do
- - ■ **.-. a
—-Z - -- -■ - - ■Kj' -i-i
USyiKtt • MB WOOOnMBJT*
tzy ich ran
a także oddalenie wwod nura
Zmadg Jest że wodoadoez powt
den fwajiłnwafl ałg w odL 50 ca

d

GRATULACJE dta p. Herayka
w zwigeku z objedem
poed aa Sejm RP pan Helmut Rei pH0Ww?^faiicsM|cy StafiBflBi
WW. OpoUUmx

torach gada OUfadhi IbtokfeJ
Wd i Bierawy) do Katowic. Q»ce-

DELEGACJA z OetflUezn bgdbde
ny tam złożyć petycje w eprawie
nabywała w nawaj gmbfe od 25
5 etapu w Dymkoji (Mózgowej TP ido 20 wnehria kr4
SA.________________________ cg

z

BEZPŁATNA NAUKA. MtauBdu-

kac# Narodowej tadoemuje UJ b
Rady Rodrioów mejg prawo
- na - -0-0--«
tylU} CRNaOWDBQRSh
z prawem eg
----- —e. . - w e_w

uBUKUm

ob

EOGZH0W oo

koflriftrt łoiłł*

ffUWK
(CDU).

Ai^dlta Kmz COekad)
ftrter KBnckect.

Udoh Steiahflbee;
EbedundMgyer
Hdantt ftey

MEN

—a -a-

BIERAWA
Norbert Kartoaz
uL Dworcowa 9Q,

tał. 72-256

STARE KOŹLE

wykonywane eg na Jego koezt.

Cg

1994 t. zoeteb paekarane

'

DZiERGOWICE
Konrad Draazer,
ul. Ogrodowa 4

tal. 14-178

^l^L

kn w mfamkarin oz
Ofeodks Zdrowia w DzietgowiJest ono w tej

---- W-a-JŁ*
juBtyKI

sotmi-i■yłeraa

0*0__ O- - - 0 -1
BKXyCQ rOBZr
-w >_ _aa e A »-w ._

00 IM uuchi sbhnbdl oWUMOIWw

GŁ08 SPRAWY - wxbj.
lada Godny w Bierawie.
Aden Redakcji: Reda Gminy w
47-240

(np.MJtM.tp MEN)

Leazak Kuzynki
ul. OdmAeln 16

td. 14-182

LUBIES2ÓW
nMiw rBogw
ul. OkrgZna90

teL 72-281

80LARNIA
1 nf|0MMI MnmJ
InBłlW
d. Powstańców 16

GRABÓWKA
JanKampny
uLWia)rim24

tel. 72-155

ORTOWICE
Izydor Rzepka
ul. OHwidca 22

STARA KUŹNIA

Jerzy Raczek
ul. Brzozowa 14/2
KDTLARNIA
Jarzy KoczanowaM
Osiedle 36 A/B

GOSZYCE
PnwdKotucz
ul. Wiejska 22

td. 72-153

KDRZDNEK-OSIEDLE
nBWyB OZWHuui ioW
BI.
td. 12660

66

(TOGI RDffMC DUZ^CBQO FOKU OCr

1 In
deksy eg

BRZEŹCE

bgdg dg wybory do Rad Sdaddch
— --®CByswWj«

W—BlOTWt 1(1)

Hr. 3

OBWIESZCZENIE
0 LICYTAOI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZl•MM
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komomk Sądu Rafonowmgo w Kędztorzynło-KaźJu,
row.1 mający kancelarię w Kądztorzynie-Koźłu, uL
Rooaawta nr 9. na podstawia art.953 kpc podaje
dopuMcznaJ ariadomodd
że dnia 19JOJ4 r. o godz. 13.00 w Sądzie Rejono
wym - 47-200 K. Koźle, aala nr 25, odbędzie ale fcytecja nieruchomości należącej do dlużnka:
Nsłala Friadlandar
RFN
ałdarhjącej ale z:
zabytkowych budynków: leśniczówki. ataW i atodoly
oarz dzkMc o pow. 1880 me. 20BZ8 o pow. 50700 m2
i o pow. 1741 me.,
położonej przy uL brzozowo nr 24 Stara Kuźnia,
mającą urządzoną keięgę wieczyatą nr KW 30853 w
Sądzie Ra|onowym 47*200 K.Koźto. Nieruchomość
oszacowana zoatata w trybie art 048 lqw na eumę
181.893.000 zŁ cena zaś wywołania wynoai 3/4 eumy

Komomk Sądu Rejonowego w KęrłrlwrTynłe Kwfki,
r^ra. 1 m^iJ^ł^5jr
ar ł^^^^ti^cl^sr^^^rni^j KOŹfcl, Ul
Rooeeveta nr 9 na podstawie art. 953 kpc podaje

oazacowana:
121289.800 Zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany Jest złożyć w
myśl art. 962 § 2 kpcrękojmlę w wysokości JadneJ
dziesiątej sumy oszacowania, to Jest 16.169200 zł.

OO pUDUCZnBg WIAOOfnOBCt,

że dnia 19.1O94r. ogodz. 1020 w Sądzie rejonowym
47*200 K.Koźle przy ul. Sądowa nr 8 47*200 K.Koźle
aala nr 25 odbędzie ab Hcvtada nieruchomości nale-

---- ■ U00
— cKuzmn:
Alt**
z^cej

NataSa FriecHander
RFN
składającej eię z:
domku Jednorodzinnego, garażu wraz z budynkiem
łp.„
położonej przy uL Wieczorka nr 10 Stara Kuźnia,
mającej urządzoną księgę wieczystą nr KW 19335 w
Sadzie Rejonowym 47*200 K.Koźle. Nieruchomość
została oszacowana w trybie art. 948 kpc na sumą
202.001.000 zł. cena zaś wywołania wynosi 3/4 aury
oszacowania: 151300.800 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany )Bst złożyć w
myśl art. 982 9 2 kpc rękojmię w wysokości Jedne)
dziesiatei czyści sumy oszacowanie, to Jest
20200.100 zł.

W my® art. 962 § 2 kpc rękojmię należy złożyć w gotówce atoo w postaci książeczki oszczęd
nościowej banków uprawnionych wedbg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właś

ciciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi.
Przy Icytacji będą zachowane ustawowe warunki Icytacyjne, Jeżeli dodatowym pobieżnym
obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabyw

cy 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 że

uzyskały postanowienie właściwego sądu, nakazujące wstrzymanie egzekucji. 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 pneed rozpoczę

ciem Icytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwlą uprawomoc
nienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W dągu ostatnich dwóch tygodni przed Hcytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszed
nie od godz. 8 do 18, aktszaś postępowania egzekucyjnego można oglądać w Sądzie Rejonowym

47-200 K-Koźle przy ul. Sądowa nr 6 47-200 ICKoźle w sekretariacie Wydziału Cywinego.
Komornik Wiesław Peiczarskł
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