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Podziękowanie 
 

Stowarzyszenie Klub Absty-

nenta „Amicus”  w Branicach składa 

serdeczne podziękowania  

Sz.P. Maciejowi Radwańskiemu,  

który przekazał nieodpłatnie na 

rzecz Stowarzyszenia zestaw  

komputerowy wraz z drukarką  

i programem. 
Przewodniczący Zarządu  

Chuchla Wojciech 

 Bartosz Moskała - najlepszy w powiecie! 
 
W Baborowie odbyło się podsumowanie 
sportowego roku szkolnego szkół powia- tu 
głubczyckiego. W kategorii gimnazjum 1. 
miejsce zajął Bartosz Moskała. Bartek 
zasłuŜył na miano sportowca roku  wy-
bitnymi  osiągnięciami  sportowymi: 
- mistrzostwo powiatu w unihokeju 
- mistrzostwo województwa (złoty me-
dal) w unihokeju w Opolu 
- uczestnik Mistrzostw Polski w Uniho-
keju w Elblągu 
- mistrzostwo powiatu w biegu na 100 m 
- finalista wojewódzki biegu na 100 m w 
Kędzierzynie – Koźlu 
- wicemistrz województwa (srebrny me-
dal) w sztafecie 4x100 m w Opolu 
- 5. miejsce w Mistrzostwach Woje-
wództwa DruŜyn Mieszanych w Piłce 
NoŜnej w Opolu 
- wicemistrz powiatu w piłce noŜnej 
Dodać naleŜy Ŝe Bartosz jest uczniem koleŜeńskim, osiąga dobre wyniki w nauce, po-
trafi pogodzić naukę ze sportem, aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych, uznaje 
zasady „fair play”. Na co dzień jest zawodnikiem LZS Zryw Wysoka (II liga juniorów) 
i zapowiada się Ŝe juŜ niedługo zasili druŜynę IV ligi seniorów. 
Opiekunami naszego gimnazjalisty na zawodach sportowych byli Edward Czyszczoń i 
Łukasz Kędzierski. 

Gody 
26 września 2009 r. państwo Anna i Józef Wołoszczukowie z Branic obcho-

dzili 60 rocznicę ślubu. Diamentowe gody to ogromne wydarzenie, które  jubilaci 
świętowali w otoczeniu najbliŜszej rodziny. 

 Z okazji  tak doniosłego jubileuszu wójt Józef Małek złoŜył małŜonkom 
serdeczne Ŝyczenia wręczając kwiaty i list gratulacyjny.  

Dostojnym jubilatom naleŜy się uznanie i podziw za trud i wysiłek włoŜony 
w te wszystkie wspólne lata. Gratulując Ŝyczymy państwu jak najlepszego zdrowia, 
pogody ducha, sił i wytrwałości na wiele następnych lat. 

Rynek 

 

 Z kronikarskiego obowiązku od-
notowujemy fakt zaprzestania działalno-
ści handlowej przez trzy sklepy z branŜy 
spoŜywczej.   
Z braku opłacalności zakończyła produk-
cję masarnia Gminnej Spółdzielni.  
———————————————— 

 

Braniczanki  

 

 Wszystkim wiadomo, Ŝe my Pola-
cy cierpimy na brak świąt. Ten manka-
ment postanowiły naprawić Panie ze 
Stowarzyszenia Braniczanek organizując 
Święto Pieczonego Ziemniaka.  DuŜe 
brawa za pomysłowość  i  smacznego. 
_________________________________ 
 

Gril  

 

 Z Jakubowic otrzymaliśmy bar-
dzo obszerną relację z wioskowego pik-
niku. Obfitował on w znaczące wydarze-
nia. Pierwsze to obfitość przygotowane-
go jadła na wspólną ucztę. Drugie - wi-
zyta radnego Pana Zakowicza z małŜon-
ką , goście z Czech i Niemiec. Urodziny 
Pana Grzegorza, a to wszystko razem 
przyprawione iskrą z ogniska.  
Kochani tak trzymać. 
Autorkę  obszernej relacji przepraszamy, 
ale tym razem miejsce w „IB” zajęły 
nam ogłoszenia, dlatego tylko taka ma-
lutka informacja. 
_________________________________ 
 

reDoŜynki  

 

 Pan Wójt Józef Małek, Pan Prze-
wodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz i Koordynator Sportu Pan 
Mieczysław Lenartowicz skorzystali z 
zaproszenia i złoŜyli rewizytę na doŜyn-
kach w Istebnej. Z relacji uzyskanej od-
Pana Mietka wynika, Ŝe zostali przyjęci 
po królewsku. 
Interesujące zdjęcia  z doŜynek moŜna  
oglądać na stronie internetowej UG 
Istebna. 
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                                                                                                                     Branice, dnia 25.09.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 16 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E 
 
     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 
2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z póŜn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-

bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

ogłasza I rokowania 

W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 
1/ Oznaczenie nieruchomości według: 
  -  KW 5440, nr działki 215/2; 
  -  KW 28530, nr 214/1. 
2/ Powierzchnia i połoŜenie: 
   - działka nr 215/2 o pow.  0.1219 ha połoŜona w Wysokiej; 
   - działka nr 214/1 o pow.0.1294 ha połoŜona w Wysokiej. 
3/ Opis nieruchomości: 
   - w/w działki są niezabudowane, występują pozostałości po byłych zabudowaniach do usunięcia. Uzbrojenie techniczne- w drodze 

energia elektryczna, droga dojazdowa o nawierzchni z trylinki. 
4/ Cena działek: 
    – działka nr 215/2    -    1.918,00 zł; 
    - działka nr 214/1       -  2.037,00 zł. 
5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  
    - działka nr 215/2     -   1.578,40 zł; 
    - działka nr 214/1       - 1.578,40 zł. 
6/ Cena nieruchomości łącznie: 
    - działka nr 215/2     -3.496,40 zł; 
    - działka nr 214/1     - 3.615,40 zł . 
7/ Wadium: 
    - działka nr 215/2   -      350,00 zł; 
    - działka nr 214/1     -    362,00 zł. 
8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie rokowań.  
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie 

podatek VAT według stawki 22%. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 
Działki: Nr 215/2 i 214/1– zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie 
jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. I przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 3 
sierpnia 2009 r., II przetarg – 7 września  2009 r. 
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do 
dnia 20 października 2009 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „ I rokowania w sprawie zbycia działki Nr 21-
5/2 i Nr 214/1 połoŜonych w Posucicach”  
W dniach od 14.10.2009 r. do 19.10.2009 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna zapoznać się z dodatkowymi warunkami roko-
wań. 
       Rokowania w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 26 pa ździernika 2009 roku:  
działki Nr 215/2  o godzinie 9 00 
działki Nr 214/1 o godzinie 9 30  
w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 20 pa ździernika 2009 r . wpłac ą w/w 
zaliczk ę do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie 
Urzędu Gmin Branice , przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, 
iŜ na dowodzie wpłaty zaliczki naleŜy umie ścić dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  
i numer działek . Zaliczka wpłacona przez uczestnika przetargu, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zo-
stanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu od-
wołania lub zamknięciu rokowań. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ 
do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu 
Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony 
nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt 
Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania rokowań 
z uzasadnionych przyczyn. 
 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach 
gazety gminnej Informator Branicki i powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Branice                                                                           
mgr Józef Małek 
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KONKURS NA NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO POWIATU GŁUBCZ YCKIEGO 
Dzielnicowy to osoba, która wysłucha, zajmie się sprawą i postara się pomóc. KaŜdy mieszkaniec naszego powiatu  bę-
dzie mógł oddać swój głos na najlepszego jego zdaniem dzielnicowego  w konkursie pn. „Dzielnicowy Roku”. Konkurs 
ten rozpoczyna się 10 września i potrwa do końca  2009 roku. MoŜecie Państwo  oddać swój głos, wycinając kupon i 
wypełniając go poprzez postawienie krzyŜyka w kwadracie przy nazwisku najlepszego Waszym zdaniem dzielnicowego 
naszego powiatu. Kupon moŜna przesłać pocztą na adres : Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach , ulica Chrobre-
go  6, lub osobiście wrzucić do jednej ze skrzynek  znajdujących się w  budynkach : starostwa i urzędów gmin. Istnieje 
równieŜ moŜliwość oddania swojego głosu  przez wysłanie e-maila na adres: rzecznik@glubczyce.policja.gov.pl  z na-
zwiskiem wybranego dzielnicowego. Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. 

TWÓJ  DZIELNICOWY 
REJON  I- Głubczyce 
st. sierż. Piotr Wilsz 
Bolesława Chrobrego, Bończyka , Bro-
niewskiego, Chopina, Gdańska, Generała 
Andersa, Kasprowicza, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Koszarowa, Kościuszki od 
ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ulicą Ko-

chanowskiego, Krakowska, Kwiatowa, Lwow-
ska, Matejki, Mickiewicza, Miłosza,, Niepodle-
głości od ulicy  Sobieskiego do skrzyżowania z 
ulicą Kochanowskiego, Osiedle Konstytucji 3-
go Maja, Osiedle Tuwima, Plac I-go Maja, Po-
wstańców, Reymonta, Skłodowskiej, Słonecz-
na, Słowackiego, Wyspiańskiego, Żeromskie-

go. 
 

REJON II-Głubczyce 
st. sierż. Agata Aleksiejewicz 
Aleja Śląska, Dworcowa, Emilii Plater, Fa-
bryczna, Garbarska, Kościuszki od skrzyżo-
wania z ul. Kochanowskiego, Moniuszki, 
Niepodległości od   ulicy Kochanowskiego, 

Nowy Świat, Oświęcimska, Parkowa, I Armii 
Wojska Polskiego, Plac Armii Krajowej, Plac 
Szkolny, Plac Wiosenny, Plebiscytowa, Poczto-

wa, Rynek, Wałowa, Wodna. 
 

 REJON III- Głubczyce 
 sierż.  Grzegorz Borek  
Akacjowa, Aleja Lipowa, Brzozowa, Buko-
wa, Bytomska, Dębowa, Dzierżonia, Gli-
wicka, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kasz-
tanowa, Klonowa, Królowej Jadwigi, Krę-

ta, Marka, Plac Jana Pawła II, Plac Józefa, Plac 
Kościelny, Plac Stawowy, Plac Sportowy, Pia-
stowska, Polna, Ratuszowa, Sobieskiego, Sien-
kiewicza, Staszica, Stelmacha, Warszawska, 
Wiązowa, Wiejska, Wiśniowa, Wrocławska, 

Zacisze, Zielona, Żytnia. 
 

Rejon IV- Głubczyce 
asp. Bogdan Grek 
Bałuckiego, Głowackiego, Karpacka, Karo-
la Miarki, Klasztorna, Kolejowa, Kołłątaja, 
Kopernika, Kozielska, Krasińskiego, Kr-

nowska, Plac Zgody, Łąkowa, Morawska, Ogrodowa, Przyro-
wie, Pszczelna, Raciborska, Rożnowska, Stroma, Sosnowiec-
ka, Sudecka, Zakonna, Opawska. 
 

REJON  V- Głubczyce 
st. sierż. Krzysztof Kaczanek 
Biernatów-  Biernatówek, Debrzyca, Głubczy-
ce Las, Głubczyce Sady, Grobniki, Klisino- Kli-
sinko, Kietlice, Królowe, Kwiatoniów, Lisięci-
ce, Lwowiany, Nowe Sady, Pomorzowice, Po-
morzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce Małe, 

Stara Wieś, Studziennica, Tarnkowa, Zawiszyce, Żabczyce, 
Widok. 
 

REJON VI- Głubczyce 
st. sierż. Roman Borszowski 
Bernacie, Bernacice Górne, Bogdanowice , 
Braciszów, Chomiąża, Chróstno, Ciermięcice, 
Dobieszów, Krasne Pole, Krzyżowice, Lenarci-
ce, Mokre Kolonia, Gadzowice, Mokre Wieś, 
Nowe Gołuszowice, Nowy Rożnów, Nowa 

Wieś Głubczycka, Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Rady-
nia , Równe, Zopowy Osiedle, Zopowy, Zubrzyce, Gołuszowi-
ce. 

 

REJON VII-Baborów 
st. sierż. Jarosław Bartczak 
miasto Baborów 
 
 
 
 

REJON VIII- Baborów 
sierż. Marcin Kaczmar 
Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierz-
bno, Czerwonaków, Dzielów, Dziećmarów, 
Księżo Pole, Raków, Rogów, Sucha Psina, 
Sułków,, Szczyty, Tłustomosty, Wierzbno. 
 

 

RE- JON IX- Kietrz 
sierż. Dariusz Strojny 
Głubczycka, Konopnickiej, Prusa, Reja, 

Zie- lona, Lubotyńska, Mickiewicza, Kilińskie-
go, Sportowa, Kołłątaja, Mały Rynek, Wie-

żowa, Matejki, 3-go Maja, Kościuszki, 
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Cegielniana, Kwiatowa, Krasińskiego, Traugutta (do 
nr.11 B numery nieparzyste), Górska, Kościelna, Plac 
Biskupa Konrada, Kochanowskiego, Szpitalna, Polna, 
Niepodległości, Ogrodowa, Okopowa, Długa. 
 

REJON X- Kietrz 
sierż. sztab. Janusz Tratkowski 
Raciborska, Żymierskiego, Traugutta (od 
nr.13-66 parzyste), Wojska Polskiego, 
Fabryczną, Pocztową, Okrzei, Zatorze, 
Langenowska, Różana, Nadbrzeżna, Ży-
mierskiego, Zwycięstwa, Krotoszyn, 

Kombatantów, Nowa, Głowackiego. 
 

REJON XI- Kietrz 
sierż. Mariusz Czółno 
Ściborzyce Wielkie, Pilszcz, Pilszcz Osie-
dle, Dzierżysław, Gniewkowice, Kozłów-
ki, Rozumice, Ludmierzyce, Lubotyń, 
Wojnowice, Wojnowice PGR, Chróście-

lów, Nowy Dwór, Rogożany, Nasiedle, Nowa Cerekwia. 
 

REJON XII- Branice 
mł. asp. Zbigniew Wsiaki 
Branice, Bliszczyce i Michałkowice. 
 
 
 
 
 

REJON XIII- Branice 
mł. asp. Piotr Poleszczuk 
Wiechowice, Lewice, Włodzienin, Posuci-
ce, Kolonia Włodzienin, Wódka, Niekaza-
nice, Jabłonka, Dzierżkowice, Jakubowice, 
Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, 
Jędrychowice, Uciechowice, Turkowo, 
Wysoka, Kołduny, Grodczany. 
 

 

KUPON  DO GŁOSOWANIA  
 

  
REJON  NR. I- Głubczyce 
st. sierż. Piotr  Wilsz          
 
REJON NR. II- Głubczyce 
st. sierż. Agata  Aleksiejewicz  
 
REJON NR. III- Głubczyce 
sierż.  Grzegorz Borek  
 
REJON  NR. IV- Głubczyce 
asp. Bogdan Grek 
 
REJON  NR. V- Głubczyce 
 st. sierż. Krzysztof Kaczanek 
  
REJON  NR. VI- Głubczyce 
st. sierż. Roman Borszowski 
 
REJON  NR. VII- Baborów 
st. sierż. Jarosław  Bartczak 
 
REJON NR. VIII- Baborów 
sierż.  Marcin Kaczmar 
 
REJON NR.IX- Kietrz 
sierż. Dariusz Strojny 
 
REJON NR. X- Kietrz 
sierż. sztab. Janusz Tratkowski 
 
REJON  NR.XI- Kietrz 
sierż. Mariusz Czółno 
 
REJON NR. XII- Branice 
mł. asp. Zbigniew Wsiaki 
 
REJON NR. XIII- Branice 
mł. asp. Piotr Poleszczuk 
 
Jeśli chcesz oddać swój głos, wytnij kupon i wypełnij go stawiając  krzyżyk w kwadracie przy nazwisku najlepszego  twoim zdaniem dzielnicowego naszego po-
wiatu..  Możesz przesłać go pocztą na adres : Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach , ulica Chrobrego  6, lub osobiście wrzucić do jednej ze skrzynek  znaj-
dujących się w  budynkach : starostwa i urzędów gmin . Istnieje również możliwość oddania swojego głosu  wysyłając maila na adres: rzecz-
nik@glubczyce.policja.gov.pl  z nazwiskiem wybranego dzielnicowego. 
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„Miasteczko Miłosierdzia  

biskupa Nathana  
w Branicach”. 

 
 Pod takim tytułem staraniem Stowarzy-
szenia Caritas Christi, przy wydatnej pomocy 
Wójta Gminy Branice Pana Józefa Małka  Mu-
zeum w Głubczycach urządziło wystawę.  
Dzięki eksponowanym pamiątkom moŜna się 
bliŜej zapoznać z Ŝyciem i dokonaniami bisku-
pa Jozefa Martina Nathana. 
Jest to pierwsza wystawa zorganizowana przez 
Powiatowe Muzeum w głubczyckim ratuszu. 
Obejrzeć ją warto z kilku powodów, a więc 
pierwszy to ten tytułowy, drugi to moŜliwość 
oglądnięcia ratusza i trzeci powód - to profesjo-
nalizm, ba - kunszt wystawienniczy  pracowni-
ków tej placówki kulturalnej.  
Otwarcie zaszczycili swoją obecnością Pani 
Marszałek Karol, ksiądz prałat Grochol, bur-
mistrz Głubczyc Pan Krówka wraz z grupą rad-
nych gminnych i powiatowych, liczne zakonni-
ce i duchowni, a takŜe Niemcy uczestniczący w 
tygodniu kultury niemieckiej w Krnovie - kie-
dyś mieszkańcy tego czeskiego miasta.   
Przemówieniom i wystąpieniom nie było końca.  
W listopadzie wystawa trafi do Branic.  
    Tekst i zdjęcia: jb 
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           Branice, dnia 21.09.2009 r. 

Nr ROL. 7441 b / 13 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E       Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. 
Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 

oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 
ogłasza 

 I przetarg ustny nieograniczony  
     1.  Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według : 

- działka nr 185 o pow. 0.1312 ha i działka Nr 187 o pow. 0.0594 ha. 

   W/w działki opisane w KW 27347 połoŜone w Posucicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka Nr 185 jest połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej, nie zabudowana w kształcie regularnego wielokąta, porośnięta „ 
dziko” rosnącymi drzewkami i krzewami z dojazdem z drogi asfaltowej  występują pozostałości po byłych zabudowaniach do usunię-
cia, kształt działki prostokątny. Uzbrojenie techniczne – w drodze energia elektryczna i wodociąg. 

      - działka Nr 187 jest działką siedliskową budynku mieszkalnego Nr 50 o pow. 58,20 m2, źle zagospodarowana , zaniedbana, dojazd z 
drogi asfaltowej w obrębie zabudowy zagrodowej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i wodociąg wiejski. 

3. Cena działki: 

     - działka nr 185  -   2.952,00 zł; 

     - działka Nr 187 – 12.533,00 zł. 

4. Koszty przystosowania : 

    - działki nr 185    - 1.820,40 zł 

    - działka Nr 187   - 2.186,40 zł 

5. Cena nieruchomości łącznie: 

     - działka nr 185   -  4.772,40 zł 

     - działka Nr 187 - 14.719,40 zł 

6. Wadium: 

     - działka nr 185   -  477,00 zł 

     - działka Nr 187 – 1.472,00 zł 

7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu. 
Zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzeda Ŝy doliczony zostanie po-

datek VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

Działki nr: 185 i 187   – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości 
następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem 
zobowiań. 

 Przetargi  w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędą się w dniu 21 pa ździernika 2009 roku  

- działki nr 185 o godzinie 8 00 

- działki nr 187 o godzinie 8 30 

 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 14 pa ździernika 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy 
tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , przy czym 
za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić 

dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści i numery działek . 

       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu. 

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: 
Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym 
przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl  i   w „Informatorze Branickim”.                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Branice    mgr Józef Małek  
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                                                                                                                                                                                           Branice, dnia 21.09.2009 r. 

Nr ROL. 7441 b / 13 / 2009 
O G Ł O S Z E N I E 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 
261 poz. 2603 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

ogłasza 

 I przetarg ustny nieograniczony  

     1.  Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według :  - działka nr 185 o pow. 0.1312 ha i działka Nr 187 o pow. 0.0594 ha. 

   W/w działki opisane w KW 27347 połoŜone w Posucicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka Nr 185 jest połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej, nie zabudowana w kształcie regularnego wielokąta, porośnięta „ 
dziko” rosnącymi drzewkami i krzewami z dojazdem z drogi asfaltowej  występują pozostałości po byłych zabudowaniach do usunię-
cia, kształt działki prostokątny. Uzbrojenie techniczne – w drodze energia elektryczna i wodociąg. 

      - działka Nr 187 jest działką siedliskową budynku mieszkalnego Nr 50 o pow. 58,20 m2, źle zagospodarowana , zaniedbana, dojazd z 
drogi asfaltowej w obrębie zabudowy zagrodowej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i wodociąg wiejski. 

3. Cena działki: 

     - działka nr 185  -   2.952,00 zł; 

     - działka Nr 187 – 12.533,00 zł. 

4. Koszty przystosowania : 

    - działki nr 185    - 1.820,40 zł 

    - działka Nr 187   - 2.186,40 zł 

5. Cena nieruchomości łącznie: 

     - działka nr 185   -  4.772,40 zł 

     - działka Nr 187 - 14.719,40 zł 

6. Wadium: 

     - działka nr 185   -  477,00 zł 

     - działka Nr 187 – 1.472,00 zł 

7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu. 

Zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzeda Ŝy doliczony zostanie po-
datek VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

Działki nr: 185 i 187   – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości 
następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem 
zobowiązań. 

 Przetargi  w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędą się w dniu 21 pa ździernika 2009 roku  

- działki nr 185 o godzinie 8 00 

- działki nr 187 o godzinie 8 30 

 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 14 pa ździernika 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy 
tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , przy czym 
za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić 

dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści i numery działek . 

       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu. 

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: 
Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym 
przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych 

przyczyn. 

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokal-
nej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                                                                                                           Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek  
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                                                                                                                     Branice, dnia 24.09.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 15 / 2009 
O G Ł O S Z E N I E 

 
     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. 
U. Nr 261 poz. 2603 z póŜn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-

targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

ogłasza I rokowania 

W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 

1/ Oznaczenie nieruchomości według: 

  -  KW 28303 i Nr działki 247;  

2/ Powierzchnia i połoŜenie: 

   - o pow.  0.5153 ha połoŜona we wsi Lewice; 

3/ Opis nieruchomości: działka jest zabudowana szopogaraŜem o pow. 250,80 m2 wymagającym kapitalnego remontu i budynkiem gospodar-
czym o pow. 42,00 m2 częściowo zdewastowanym. 

4/ Cena działki:  

    -  15.365,00 zł; 

5/ Cena zabudowa ń: 

    - 20.370,00 zł 

6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  

    - 1.982,00 zł;  

7/ Cena nieruchomości łącznie: 

    – 37.717,00 zł; 

 8/ Zaliczka: 3.772,00 zł. 

9/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie rokowań.  

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek 
VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

Działka: Nr 247 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje 

zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowią-
zań. 

Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. I przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 3 sierpnia 2009 r., 
II przetarg – 7 września 2009 r. 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 20 paź-
dziernika 2009 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „ I rokowania w sprawie zbycia działki Nr 247 połoŜonej w Lewicach”  

W dniach od 14.10.2009 r. do 19.10.2009 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań. 

       Rokowania w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 26 pa ździernika 2009 roku o godzinie 8 00 w siedzibie Urz ędu Gminy 
Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 20 pa ździernika 2009 r . wpłac ą w/w zaliczk ę do 
kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , przy 

czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty zaliczki naleŜy 
umieścić dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  

i numer działek . Zaliczka wpłacona przez uczestnika przetargu, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwróco-
ne niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu roko-

wań. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na 
konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarial-
nej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalo-

nym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania rokowań 

z uzasadnionych przyczyn. 

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety gmin-
nej Informator Branicki powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            Wójta Gminy Branice 

                                                                                                                                                                            mgr Józef Małek 
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                                                                            Branice, dnia 24.09.2009r 

Nr AN. 7441 a /14/ 2009 
O B W I E S Z C Z E N I E  

 
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2000 r. Dz. 
U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do 

sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według :  

- działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/00036047/9 połoŜona w Lewicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka nr 411 jest działką siedliskową budynku wielorodzinnym Nr 75 w skład którego wchodzi lokal mieszkalny Nr 4  o pow. uŜyt-
kowej 63,20 m2. 

3.Udział w działce Nr 411–  1731/10 000 

4. Cena ułamkowej części gruntu –    295,48 zł 

5. Wartość lokalu                       -  51.315,00 zł 

6. Koszty przystosowania –              777,00 zł  

7. Cena nieruchomości łącznie -    52.387,48 zł. 

8. Wadium                                        5.239,00 zł 

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie bez przetargowej.  
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 
roku- działka Nr 411 stanowi teren zainwestowany / zabudowany/. 

Z dniem 5 listopada 2009 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomo-
ści z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozba-

wionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. , albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego. 

      Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 15.10.2009 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz 

Powiatowa.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                     

                                                                                       Wójt Gminy Branice    mgr Józef Małek                                                                                                             

Najlepsi sportowcy po-
wiatu z Branic 

 
W MDK w Baborowie 25 września  od-
było się  podsumowanie rywalizacji 
szkół podstawowych i gimnazjalnych na 
najlepszego sportowca powiatu głub-
czyckiego w roku szkolnym 2008/2009. 
Romek Forma, uczeń SP Branice zajął 
drugie miejsce w plebiscycie podstawó-
wek. Do tak wysokiego miejsca Romka 
w rywalizacji łącznej dziewcząt i chłop-
ców przyczyniły się jego indywidualne i 
zespołowe sukcesy sportowe. W powie-
cie  złote medale młody sportowiec zdo-
bywał w indywidualnych biegach przeła-
jowych, w biegu na 1000 metrów w  
mistrzostwach LA. Wchodząc w skład 
reprezentacji Branic Romek najlepszy 
był w halowej piłce noŜnej, mini piłce 
noŜnej oraz w biegu sztafetowym na 
4x100 metrów itd.  
Osiągnięcia tego wzorowego ucznia po-
mogły zająć 3 miejsce branickiej podsta-
wówce w rywalizacji szkół. Kilka punk-
tów w rywalizacji powiatowej dodały 

dziewczęta wygrywając rozgrywki w 
halówkę, mini piłkę noŜną. W kolej-
nym roku szkolnym trudniej będzie 
znaleźć się na podium, poniewaŜ wy-

jazdy na zawody sportowe z przyczyn 
finansowych zostały zawieszone. 
Najlepszym sportowcem w kategorii 
gimnazjów został     Bartosz Moskała. 
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           Branice, dnia 23.09.2009 r. 

Nr ROL. 7441 b / 14 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E 
     Za-ca Wójta Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

1.  Oznaczenie nieruchomości według :  

         - działka nr 104 o pow. 0.1959 ha opisana w KW 32543 połoŜona w Jakubowicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

    - działka nr 104 jest działką siedliskową budynku dwurodzinnym Nr 30 w skład którego     
wchodzi lokal mieszkalny Nr 2  o pow. uŜytkowej 88,00 m2 

3.Udział w działce Nr 104 –  5480/10 000 

4. Cena ułamkowej części gruntu –    528,16 zł 

5. Wartość lokalu                       -   16.574,00 zł 

6. Koszty przystosowania –              2.469,00 zł  

7. Cena nieruchomości łącznie -    19.571,16 zł. 

8. Wadium                                -         1.957,00 zł 

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony 
zostanie podatek VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

działka Nr 104 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie 
jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań.  

       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 23 pa ździernika 2009 roku  

o godzinie 8 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konfe-
rencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 16 pa ź-
dziernika 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS 
Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002  lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , przy czym 
za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, 
iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  

i numer działki . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w 
przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu 
przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu 
przetargu. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie 
później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 
0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy 
notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywa-
jącej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje 
przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn.    

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na 
łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
tut. Urzędu.     Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko       

       Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek                                                                                                                            

Nr 10(64) „IB”  zredagował zespół w składzie: J.Biesiadowski(jerzy-biesiadowski@wp.pl) tel. 486-00-

11, 0509321929, T.Jajdelska, A.Kawulok,  I.Kopaniecka, P.Kukuczka, J.Małek,  M.Marchel, 
J.Misiurka, M.Pączko,  J. Szewczyk  - wyd. intermetowe, A.Wiewiórka  
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Pro memoriam 

Odeszli 
we  wrześniu  2009r.: 

 

Edward Czyszczoń l.63 z Wysokiej, 
Michał Kotowicz l. 82 Włodzienin, 
Józef Kujawa l. 66 Dzierzkowice, 
Mieczysław Porzuczek l. 75 Bobo-
luszki, 
Marianna Świderek l. 68 z Branic, 
Katarzyna Pączko l. 90 z Posucic, 
Stanisław Pytel l. 88 z Lewic, 
Zygmunt Kotlarek l.69 z Branic, 
Joachim Jacek l. 70 Branic, 
Jan Bawołek l. 60 z Branic. 
 

Cześć Ich pamięci ! 
________________________________ 
 

Urodzili się 
Zuzanna Bieganowska - Bliszczyce, 
Kasandra Wittek -  Branice, 
Iga Pięciak - Jakubowice, 
Hanna Blicharz - Branice, 
Marlena Hutyra - Michałkowice, 
Lena Głowacka - Jakubowice. 
 

Radosnego dzieciństwa ! 
———————————————— 
Veni kreator ! 

NowoŜeńcy 
 

Jowita Kowalczyk z Branic z Bu-
lak Marcin Rafał, 
Wojciech Blicharz z Bliszczyc z 
Barbarą Cyran z Lewic, 
Anna Bobowska z Branic z Mar-
kiem Kolonko, 
Marzena Rzeszowska z Branic z 
Markiem Grabowskim, 
Adam Rubacki z Branic z Jolantą 
Kurkiewicz, 
Andrzej Sztreker z Dzbańce z 
Agnieszką   Łukaszczykiewicz, 
Dorota Wójcik z Danielem Bą-
kowskim z Jędrychowic, 
Dariusz Gospodarczyk z Wyso-
kiej z Fedorowską Sylwią. 
———————————————— 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7213   
mieszkańców, 

w tym 3730 kobiet  
—————————————- 

 
 


