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CZASOPiSmO iNFORmACYJNE SAmORZądu GmiNY GóRA

Każdy serca dar 
wielką siłę ma
15 stycznia br. w całym kraju już po raz 25. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Nie inaczej było w Górze, gdzie grupa 100 wolontariuszy kwestowała od 
rana na ulicach miasta. W ramach tegorocznego finału zbierane są pieniądze na 
podstawową opiekę pediatryczną oraz godną opiekę geriatryczną.

Budynek internatu 
w nowej roli
Na sesji Rady Miejskiej Góry w dniu 16 stycznia 2017 r. zaprezentowana została 
koncepcja zagospodarowania i przeznaczenia pomieszczeń w byłym budynku in-
ternatu w Górze przy ul. Kościuszki. Budynek jest obiektem trójkondygnacyjnym 
– parter i dwa piętra – o łącznej powierzchni 727,32 m2.
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12 stycznia br. w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, odbyła się konferencja zatytułowana „Jak zaprezentować samorząd online” oraz finał 
plebiscytu Gazety Wrocławskiej „Czy to był dobry wybór”. Na zdjęciu laureatka plebiscytu Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz w towarzystwie Arkadiusza 
Franasa – Redaktora Naczelnego Gazety Wrocławskiej

czytaj strona 2

Burmistrz laureatem  
plebiscytu Gazety Wrocławskiej
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uRZĘdY i iNSTYTuCJE
dom Kultury, ul. A. Polskiej 15,
tel. 65 543 23 20
Biblioteka miejska
ul. Mickiewicza 1 A
tel. 65 543 23 24
KRuS, ul. Wrocławska 54,
tel. 65 543 37 12
Nadleśnictwo Góra Śląska,
ul. Podwale 31, tel. 65 543 23 59
OdR, ul. Wrocławska 54,
tel. 65 543 24 41
OKF – stadion, ul. Sportowa 1,
tel. 65 543 25 03
OPS, ul. Poznańska,
tel. 65 543 22 01 
PKS – informacja,
tel. 65 543 25 39
Poczta, ul. Podwale 33,
tel. 65 543 22 00
Pogotowie energetyczne, 
ul. Zielona 1, tel. 65 543 24 02
Policja, ul. Podwale 25,
tel. 65 544 23 00, alarmowy 997
Sanepid, ul. Hirszfelda 6.
tel. 65 543 23 54, 65 543 26 41
TEKOm, ul. Podwale 12a,
tel. 65 543 21 59
urząd miasta i Gminy,
ul. Mickiewicza 1,
tel. 65 544 36 00, fax 543 26 58
info@gora.com.pl; www.gora.com.pl
Starostwo Powiatowe,
ul. Mickiewicza 1, tel. 65 544 39 00
Straż miejska, ul. Mickiewicza 1,
tel. 601 63 22 89
Straż Pożarna, ul. Witosa,
tel. 65 543 23 44, alarmowy 998 
urząd Skarbowy, ul. Poznańska 4,
tel. 65 544 18 71
ZEC, Poznańska 23
tel./fax 65 544 21 55
sekretariat@zecgora.pl
PHM  ul. Hirszfelda 8,
tel. 65 543 25 55, 
ZuS, ul. Wrocławska 54,
tel. 65 543 26 52
NOCLEGi
Opus 99, ul. Kościuszki,
Tel. 65 544 42 73
Hotel, ul. Witosa 7
Tel. 601 678 503
Hotel noclegi „Góra”  ul. Dworcowa 
40 (dawny hotel cukrowniczy), tel. 885 
466 385
Parkowa Bis tel. 603 613 979, 
rezerwacja 605 404 898
GASTRONOmiA
„Karczma Starogórska”,
ul. Starogórska 3,
Tel. 667 807 262
magnolia tel. 65 543 26 50
Opus 99, ul. Kościuszki,
Tel. 65 544 42 73
Parkowa Bis tel. 603 613 979
Pizzeria deLaCasa,
ul. Głogowska 17, tel. 65 543 47 47
Pizzeria Capri, ul. Piłsudskiego 20,
Tel. 65 544 12 95
Pizzeria marco, ul. Kościuszki 33a,
tel. 65 543 41 07
Rosette tel. 605 662 620
doner Kebap tel. 665 544 722
Bar, Stacja paliw Jespol tel. 543 41 07
Bar, Stacja paliw Orlen tel. 525 30 16
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Czy to był dobry wybór?
12 stycznia br. w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wro-
cławiu, odbyła się konferencja zatytułowana „Jak zaprezento-
wać samorząd online” oraz finał plebiscytu Gazety Wrocław-
skiej „Czy to był dobry wybór”. 

W plebiscycie można było od-
dać swoje głosy na kandydatów 
w kategoriach prezydentów, 
burmistrzów oraz wójtów.  Miło 
jest nam poinformować, że 
w kategorii burmistrzów, na 
wysokim -  drugim   miejscu, 
uplasowała się Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, która 
podczas Gali odebrała wyróż-
nienie. Pierwsze miejsce zdobył 
Burmistrz Siechnic Milan Ušák, 
a na trzeciej pozycji znalazł się 
Jan Magda, Burmistrz Pieńska.

Jednym z punktów uroczysto-
ści była także konferencja po-
święcona technikom skutecz-
nej promocji miast, gmin oraz 
powiatów w Internecie przy 
pomocy narzędzi Google oraz 
o narzędziach uzupełniających 
tradycyjne serwisy internetowe.
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz pragnie złożyć wszyst-
kim osobom, które oddały swój 
głos, najserdeczniejsze podzię-
kowania za okazane zaufanie.

Przebudowa budynku Domu 
Kultury na Filię Biblioteczną 
Trwają intensywne prace budowlane związane z przebudową 
byłego Domu Kultury w Czerninie w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn. „Przebudowa budynku Domu Kultury na Filię Bi-
blioteczną w Czerninie”.

Przedmiotem zadania, o czym 
informowaliśmy już w poprzed-
nich wydaniach PG, jest wy-
konanie robót remontowych 
związanych z dostosowaniem 

budynku Domu Kultury na 
Filię Biblioteczną w Czerninie, 
który ma na celu wzmocnie-
nie funkcji jaką pełni filia dla 
mieszkańców Czerniny oraz jej 
rozwoju. Obecnie wykonano 
roboty ogólnobudowlane: nowy 
strop na poziomie piętra, trwają 
także prace związane z rozbiór-
ką stropu pomiędzy I piętrem 
a poddaszem. Prace remonto-
wo-budowlane są prowadzone 
w sposób zorganizowany i dy-
namiczny. Kadra Wykonawcy 
i pracownicy są przygotowani 
zawodowo i zapewniają dobre 
wykonanie robót. Wykonawcą 
prac remontowych jest Konsor-
cjum: „AUKSO” Konserwacja 

Zabytków Sp. z o. o. z Krakowa 
i Przedsiębiorstwa Ogólnobu-
dowlane i Konserwacji Zabyt-
ków K. Osuchowski, A. Babik 
Spółka Jawna z Malborka. Za-

danie jest współfinansowane 
w ramach Programu Wielo-
letniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 2 „Infrastruktura biblio-
tek 2016-2020” w wysokości 
2 000 000,00 zł. Całość prac 
jest prowadzona pod nadzo-
rem inwestorskim, który pełni 
Ireneusz Organista – WORLD 
MARKISEN z Leszna. Po za-
kończeniu zadania filia spełniać 
będzie wymagania Certyfikatu 
Biblioteka+.

WYNIKI GŁOSOWANIA 
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

DO RADY MIEJSKIEJ GÓRY
w okręgu wyborczym nr 2
w dniu 8 stycznia 2017 r.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 636
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 123
Frekwencja wyborcza [w %] 19,3
Liczba głosów nieważnych 1
Liczba głosów ważnych 122

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów:

1 ROGALA Kamil Krzysztof 41 33,6 
%

2 MAZULEWICZ Robert Fryderyk 49 40,2 
%

3 KUTNY Kamil Jakub 32 26,2 
%

Wnioski zakwalifikowane 
do dofinansowania 
Wojewoda Dolnośląski Pa-
weł Hreniak przedstawił listę 
wniosków zakwalifikowanych 
do dofinansowania w ramach 
„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. 
Kwota dofinansowania na rok 
2017 wynosi 46 mln 870 tys. 
zł. W sumie dotacje otrzyma 15 
gmin – w tym gmina Góra –  

i 13 powiatów z Dolnego Śląska. 
Zadanie pn. Budowa drogi ul. 
Rumiankowa, część ul. Wrzo-
sowej oraz Lipowej w m. Góra 
w ramach zadania „Uzbrojenie 
terenu osiedle Lipowa” o łącznej 
wartości projektu 3 143 656,00 
zł otrzyma dofinansowanie 
w kwocie 1 571 828,00 zł.
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To mieszkańcy 
decydują na co 
przeznaczyć pieniądze 
z funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki 2017
W roku 2017, podobnie jak 
w  latach poprzednich, w bu-
dżecie Gminy Góra zostały 
wyodrębnione środki na reali-
zację przedsięwzięć w ramach 
funduszu sołeckiego. O tym, 
na co zostaną przeznaczone 
środki w konkretnym sołectwie 
decydują mieszkańcy, głosując 
w trakcie zebrania wiejskie-
go.  Aby przedsięwzięcie mogło 
być zrealizowane w ramach 
funduszu sołeckiego, musi 
spełniać trzy warunki: służyć po-
prawie życia mieszkańców, nale-

żeć do zadań własnych gminy,  
być zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. W ramach funduszu so-
łeckiego 2017 poszczególne so-
łectwa wnioskowały o realizację 
łącznie na ok. 148 zadań -  na 
kwotę 480 892,73 zł.

Wybieramy Sołtysa Roku 2016!
Wojewoda Dolnośląski zaprasza gospodarzy i opiekunów wsi z Dolnego 
Śląska do udziału w kolejnej edycji konkursu „Sołtys Roku”. Zgłoszenia 
kandydatur wraz z krótką charakterystyką oraz opisem dokonań dla 
lokalnej społeczności należy przesłać na adres: soltysroku@duw.pl do dnia 
24.02.2017r. 
Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołtyskom i sołtysom z Dolnego 
Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie 
w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją 
mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru.
10 marca 2017 roku, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu, odbędzie się finałowa gala konkursu, podczas której zostaną 
ogłoszone wyniki konkursu.
Uwaga: zgłaszający może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów do 
tytułu.
Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na gora.com.pl
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XXXII sesja Rady Miejskiej – sesja budżetowa
32. sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 19 grudnia 2016 roku, przy udziale 19. radnych. W grudniowym numerze PG przedstawiliśmy krótką informację z 
przebiegu, w obecnym numerze PG obszerniejsza wersja,  z tej tak ważnej, bo budżetowej, sesji.

Tradycyjnie obrady rozpoczęto 
odegraniem hejnału miasta Góra.
Otwarcia sesji dokonał i obradom 
przewodniczył Jerzy Kubicki Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Gó-
rze. Na wniosek Burmistrz Góry, 
do porządku obrad wprowadzono 
punkt „Uchwała w sprawie przyję-
cia regulaminu Cmentarza Komu-
nalnego w Górze”. Burmistrz Góry 
poinformowała, że nadzór prawny 
Wojewody wniósł uwagi do regula-
minu przyjętego uchwałą na sesji w 
dniu 29 listopada br. dlatego należy 
dokonać zmian w przedmiotowym 
regulaminie. Rada w głosowaniu 
19 głosami za przyjęła wniosek o 
zmianę porządku obrad. 
Dziewiętnastoma głosami za radni 
przyjęli również protokół z XXXI 
sesji Rady Miejskiej Góry. Następ-
nie Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz przedstawiła sprawozdanie 
z działalności w okresie między-
sesyjnym. Poinformowała, że w 
tym okresie wydała 16 zarządzeń, 
które głównie dotyczyły powołania 
komisji do przeprowadzenia prze-
targów, zmiany dochodów i wydat-
ków budżetu gminy na rok 2016 
oraz przeprowadzenia inwentary-
zacji. W obszarze zamówień public-
znych m.in. odbyło się postępowan-
ie na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Wpłynęła 
jedna oferta złożona przez firmę 
TEKOM. Umowa podpisana zos-
tała 12 grudnia 2016 r. Następne 
zamówienie dotyczyło opracowan-
ia dokumentacji projektowo kosz-
torysowej dla zadania „Przebudowa 
budynku Przedszkola Publicznego 
Nr 3 w Górze”. Umowę podpi-
sano 8 grudnia br. z firmą Biuro 
Projektów z Kamiennej Góry. 
Kolejne postępowanie dotyczyło 
opracowania dokumentacji projek-
towej dla zadania „Budowa drogi 
łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem 
Kazimierza Wielkiego w Górze”. 
Umowa została podpisana 13 
grudnia z firmą P-M CAMINO 
z Gniewkowa. Postępowanie doty-
czyło również dowozu uczniów 
do placówek oświatowych. Na-
jniższą ofertę złożyła firma MILLA 
Spółdzielnia w Lesznie. Jeśli chodzi 
o  umorzenia zaległości podatkow-
ych to w tym okresie umorzono jed-
ną zaległość na kwotę 677 zł. Nato-
miast na raty rozłożono zaległości za 
odpady komunalne dla 4. osób na 
kwotę 6954 zł. W okresie między-
sesyjnym dokonano sprzedaży 
nieruchomości na łączną kwotę 
12.884,59 zł. Działalność Straży 
Miejskiej – w okresie międzysesy-
jnym wydała ona 28 pouczeń, 
nałożyła 1 mandat na kwotę 100 zł. 
oraz skierowała 2 wnioski do sądu. 

Z pozostałych spraw: został przed-
stawiony raport oddziaływania na 
środowisko dla zadania budowy 
obwodnicy Góry. Raport zostanie 
przesłany do Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska celem 
zaopiniowania i wtedy będzie moż-
na wystawić decyzję środowiskową. 
Burmistrz poinformowała również, 
że Gmina otrzymała kolejną do-
tację z WFOŚiGW we Wrocławiu 
na instalację oświetlenia uliczne-
go w ramach zadania „Uzbrojenie 
terenu Osiedle Lipowa” w wysokoś-
ci 46.200 zł. Ponadto Gmina otr-
zymała na to zadanie pożyczkę 
w wysokości 138.700 zł. Skon-
trolowano również 16 nierucho-
mości po kątem spalania odpadów. 
We wszystkich skontrolowanych 
przypadkach paliwo używane do 
ogrzewania domów było zgodne z 
obowiązującymi przepisami. Miesz-
kańcy mają obowiązek udostepnie-
nia wszelkiej dokumentacji potwi-
erdzającej, jakiego opału używają i 
skąd on pochodzi. Z innych spraw: 
Burmistrz brała udział w inaugu-
racji XVIII edycji Wystawy Ręko-
dzielnictwa i  Twórczości Ludowej 
w Niechlowie; podpisała umowę 
z  WFOŚiGW na dofinansowan-
ie instalacji urządzeń oświetlen-
ia ulicznego i przebudowa drogi 
ul Armii Polskiej; brała udział w 
podsumowaniu VII edycji Biegu z 
Policją. Dnia 6 grudnia br. odbyły 
się „Mikołajki” na Pl. Chrobrego w 
Górze.  Burmis-
trz podziękowała 
Panu Lacherze 
oraz radnym: 
Małgorzacie Mak-
les, Katarzynie 
J a b ł o ń s k i e j 
i Monice Siekano-
wicz za ufun-
dowanie czekolad, 
które przekazane zostały dzieciom. 7 
grudnia w auli górowskiego liceum 
odbyła się debata na temat oświaty 
z Wicekuratorem Oświaty. Nauczy-
ciele, dyrektorzy i rodzice mieli moż-
liwość zadawania pytań. Burmistrz 
szczegółowo omówiła problemy z 
jakimi borykają się samorządy - cza-
su jest niewiele, zmiany oświatowe 
są bardzo szybko wprowadzane. Do 
końca marca należy zatwierdzić sieć 
szkół, ale wcześniej do końca lutego 
projekt sieci szkół musi zatwierdzić 
kurator. Natomiast z dnia na dzień 
przepisy wykonawcze się zmienia-
ją. Burmistrz wyraziła nadzieję, 
że do 15 stycznia będzie wszystko 
jasne, wejdą przepisy wykonawcze 
i będą mogli opracować sieć szkół. 
Burmistrz przypomniała również 
spotkania, w których uczestniczyła, 
m.in. brała udział w pożegnaniu 

Komendanta Powiatowego Policji 
w Górze, który przeszedł na emery-
turę. Pełniącym obowiązki komen-
danta jest obecnie Krzysztof Cichla. 
Po wysłuchaniu sprawozdania 
Burmistrz Góry z pracy w okresie 
międzysesyjnym, radni przystąpi-
li do glosowania nad uchwałami, 
zapisanymi w porządku obrad. 
Pierwszą była Uchwała zmieniająca 
uchwałę budżetową Gminy Góra 
na rok 2016. Radni przyjęli ją 19 
głosami za. Uchwała zmieniająca 
wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Góra – radni przyjęli ją 19 
głosami za. Uchwała budżetowa 
Gminy Góra na rok 2017: Adam 
Chmiel – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej poinfor-
mował, że komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała przed-
miotowy projekt uchwały. Mar-
iusz Dziewic – Przewodniczący 
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw 
Socjalnych poinformował, że 
komisja jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy pro-
jekt uchwały. Ryszard Borawski 
– Przewodniczący Komisji Prawa 
i Porządku Publicznego poinfor-
mował, że komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała przed-
miotowy projekt uchwały. Ag-
nieszka Jędryczka - Przewodniczą-
ca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska poinformowała, że 
komisja jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy pro-

jekt uchwały. Zygmunt 
Iciek – Zastępca Prze-
wodniczącego Komisji 
Budżetu i  Finansów 
poinformował, że 
komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopinio-
wała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
P r z e w o d n i c z ą c y 

Rady – przedstawił opinie RIO 
we Wrocławiu o  przedłożonym 
przez Burmistrza Góry projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Góra 
na rok 2017 oraz o  możliwości 
sfinansowania deficytu przedst-
awionego w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Góra na rok 
2017. W sprawie budżetu na rok 
2017 wypowiedziała się również 
Burmistrz Góry, która wyjaśniła 
wiele kwestii z nim związanych 
m.in. mówiła o planowanych za-
daniach inwestycyjnych (jest ich 
ponad 100), na kwotę ponad 
18.000.000 zł., Gmina zakłada 
pozyskanie środków zewnętr-
znych na kwotę 8.213.152,00 zł. 
Dochody ogółem zakładane są na 
poziomie 84.585.736 zł, z tego 
dochody bieżące 80.979.045 zł, 
dochody majątkowe 3.609.691 zł. 

Wydatki kształtują się na pozio-
mie 85.000.000 zł, z tego wy-
datki bieżące 75.845.216 zł, a 
wydatki majątkowe 9.935.000 zł. 
Najwięcej z budżetu gminy środ-
ków finansowych wydawanych 
jest na pomoc społeczną - 36,6% 
budżetu, drugi (27,18%) to oświ-
ata. Przyszłoroczne inwestycje to: 
drogi, chodniki, parkingi, place tj: 
uzbrojenie terenu Osiedle Lipowa 
etap II, budowa drogi łączącej Al. 
Jagiellonów z O.K. Wielkiego, 
przebudowa drogi w Grabown-
ie i w Czerninie Górnej, budowa 
drogi w Radosławiu, Glince i 
Wieruszowicach, wymiana naw-
ierzchni dróg wraz z chodnikami 
ul. Konarskiego, Sikorskiego, Pi-
astów, Żeromskiego, Piłsudskiego, 
Kochanowskiego, Chopina, West-
erplatte, Dunikowskiego, Reja, 
Kwiatowa, Matejki, Iwaszkiewicza, 
Jodłowa, Poznańska, rewitalizacja 
Pl. Chrobrego i Czerniny. Chod-
niki ul. Szkolna, Konopnickiej, 
Poznańska, Ryczeń, Parkingi, place: 
Kłoda Górowska, Wierzbowa, 
Dąbrówki, Wrocławska, Głogows-
ka, Glinka przy szkole. Jeśli chodzi 
o oświatę, kulturę, sport to wyko-
nana będzie termomodernizacja  i 
przebudowa budynku Przedszkola 
nr 3 w Górze, termomodernizacja 
budynku szkoły w Czerninie, pr-
zebudowa budynku byłego inter-
natu, elewacja budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Górze, budowa 
krytej pływalni, budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Witoszycach, 
zagospodarowanie terenu przy 
OKF, rewitalizacji wieży ciśnień i 
Wieży Głogowskiej. Jeśli chodzi 
o środowisko i bezpieczeństwo to 
budowa kanalizacji Borszyn Mały 
i  Borszyn Wielki,  zakup samo-
chodu ratowniczo – gaśniczego 
dla OSP Stara Góra. Z funduszu 
sołeckiego finansowane będą: 
place zabaw, zagospodarowanie 
terenu wokół świetlic, remonty 
świetlic. Zadań jest sporo do real-
izacji, Gmina ma bardzo ambitny 
plan, ale jest on możliwy do real-
izacji i nie powoduje zwiększenia 
zadłużenia. Uchwałę Budżetową 
Gminy Góra na rok 2017 Nr 
XXXII/233/16 Rada podjęła 
w głosowaniu jawnym 19 głosa-
mi za.
Podobnie, 19 głosami za, 
radni przyjęli Uchwałę Nr 
XXXII/234/16 w sprawie przyję-
cia wieloletniej  prognozy finan-
sowej Gminy Góra. Uchwała w 
sprawie „Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz narkomanii dla 
Gminy Góra na rok 2017” także 
została przyjęta 19  głosami za. 

Ryszard Borawski, przewodniczący 
Komisji Prawa i Porządku Pub-
licznego poinformował, że komisja 
bardzo poważnie podeszła do pro-
jektu uchwały. Program jest bardzo 
dobrze opracowany i oceniła go 
bardzo wysoko.  Trochę niepokoi 
wysokość wydatków społeczeństwa 
na alkohol (dane ankietowe).
Pozostałe uchwały tj. w sprawie 
planu pracy Rady Miejskiej Góry 
na rok 2017 w sprawie przyjęcia 
regulaminu Cmentarza Komunal-
nego w Górze oraz Obwieszczenie 
w  sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały określenia zasad i 
trybu udzielania dotacji z budżetu 
gminy na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, usytuowanych w grani-
cach administracyjnych Gminy 
Góra. Rada podjęła w głosowaniu 
jawnym 19 głosami za.
W punkcie interpelacje i zapytania 
radnych radni pytali m.in. o budżet 
obywatelski, oświetlenie uliczne 
konkretnych ulic, ubezpieczenie sa-
mochodu Straży Miejskiej (Adam 
Chmiel), wyrażali zaniepokojenie  
niefrasobliwością mieszkańców 
dot. ochrony środowiska (Wacław 
Grzebieluch). W wolnych gło-
sach i  wnioskach radny Bolesław 
Siekanowicz przedstawił sytuację 
nauczycielki ze szkoły w Witoszy-
cach, chorej na nowotwór.  Podzię-
kował Burmistrz Góry i Przewod-
niczącemu Rady za pomoc oraz 
Dyrektorowi Ośrodka dla Dzieci 
Niepełnosprawnych, dyrektorom 
szkół, dyrektorowi i pracownikom 
Biblioteki Miejskiej za pomoc. 
Poprosił, aby kto może i ile może 
wpłacił na konto Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Witoszyce z dop-
iskiem „Dla Angeliki”.
W dalszej części sesji poszczególni 
przewodniczący komisji stałych 
rady miejskiej Góry z okazji mi-
jającego roku oraz na półmetku 
kadencji złożyli podziękowania 
Burmistrz Irenie Krzyszkiewicz, 
Przewodniczącemu Rady Jerzemu 
Kubickiemu, pracownikom urzę-
du oraz dyrektorom jednostek za 
dotychczasową współpracę.  Na 
tym obrady ostatniej w 2016 sesji 
zakończono.

Budżet na 2017 
rok radni przyjęli 
jednogłośnie 
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Partnerstwo Miast Góra - 
Herzberg am Harz
Gmina Góra od 1993 roku 
utrzymuje oficjalne kontakty z 

niemieckim Miastem Herzberg 
am Harz. Zarówno dla naszej 
gminy jak i dla naszego nie-
mieckiego partnera jest to je-
dyna współpraca z samorządem 
obcego państwa. Dla podkreśle-
nia tych kontaktów, w Urzędzie 
Miasta i Gminy, na pierwszym 
piętrze, przy sali narad i jed-
nocześnie przy wejściu do ga-
binetu Burmistrz Góry, zostało 
stworzone miejsce upamiętnia-
jące to partnerstwo. Obok flag 
obu państw i flagi Unii Euro-

pejskiej na ścinanie zawieszono 
oryginalny Akt o Partnerstwie 

podpisany w 1993 r., Akt Od-
nowienia Partnerstwa z 2013 
r. oraz dokument podkreślają-
cy współpracę między naszymi 
miastami na płaszczyźnie języka 
esperanto, wręczony Burmistrz 
Irenie Krzyszkiewicz w roku 
2016, podczas uroczystości 
jubileuszowych związanych z 
przyjęciem przez Miasto He-
rzberg am Harz tytułu miasta 
esperanto.

Nowa struktura organizacyjna 
Urzędu Miasta i Gminy w Górze
Od Nowego 2017 Roku Urząd 
Miasta i Gminy w Górze pracu-
je w nowej strukturze organiza-

cyjnej. Zmiana ta podyktowa-
na została przejęciem zadań po 
zlikwidowanej Administracji 
Lokali Komunalnych. W związ-
ku z tym osoby załatwiające 
dotychczas swoje sprawy w sie-
dzibie ALK przy ul. Starogór-
skiej 15 winny od 1 stycznia 
2017 r. udać się do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Górze 

przy ul. Mickiewicza 1. 
Biura Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw 
Komunalnych mieszczą się na 
I piętrze i oznaczone są nume-
rami od 104 do 108, a biuro 
prowadzące sprawy wspólnot 
mieszkaniowych oraz podziału 
i rozgraniczania nieruchomo-
ści mieścić się będzie w pokoju 
nr 200, na II piętrze (dotych-
czasowa siedziba LGD „Ujście 
Baryczy”, przeniesiona teraz do 
Domu Kultury, I piętro).

XXXIII sesja Rady Miejskiej Góry
16 stycznia br. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Góry, w której obradach udział wzięła 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, Skarbnik Mia-
sta i Gminy Góra Marek Balowski, Sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz Otto oraz Naczelnik 
Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji Piotr Głowacki.

Na początku sesji, po odczy-
taniu wyniku wyborów z dnia 
8 stycznia 2017 r. przez Prze-
wodniczącą Miejskiej Komi-
sji Wyborczej Julitę Kruszkę, 
ślubowanie złożył nowy radny 
Robert Mazulewicz. Następnie 
radni przyjęli projekty uchwał: 
zmieniającą uchwałę budżetową 
Gminy Góra na rok 2017 oraz 
wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Góra; w sprawie zali-
czenia dróg do kategorii dróg 
gminnych – w związku z zakoń-
czoną przebudową i remontem 
dróg w Osetnie Małym i Starej 
Górze oraz: w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie porozu-
mienia na rzecz wspólnej re-
alizacji projektu „Przebudowa 
budynku byłego Internatu w 
Górze w celu utworzenia dzien-
nego pobytu osób starszych” 
planowanego do współfinanso-
wania ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w 
infrastrukturę społeczną – kon-
kursy horyzontalne – nabór na 
OSI, nr naboru RPDS.06.01.
01-IZ.00-02-166/16; w spra-
wie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia na rzecz 
wspólnej realizacji projektu 
„Przebudowa budynku byłe-
go Internatu w Górze w celu 
utworzenia dziennego pobytu 
osób starszych” planowanego do 

współfinansowania ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020 
w ramach Poddziałania 6.1.1 
Inwestycje w infrastrukturę spo-
łeczną – konkursy horyzontal-
ne – konkurs nr RPDS.06.01.
01-IZ.00-02-166/16 - nabór 
na OSI; w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumie-
nia na rzecz wspólnej realizacji 
projektu „Przebudowa budyn-
ku byłego Internatu w Górze 
w celu utworzenia dziennego 
pobytu osób starszych” plano-
wanego do współfinansowa-
nia ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w 
infrastrukturę społeczną – kon-
kursy horyzontalne – nabór na 
OSI, nr naboru RPDS.06.01.
01-IZ.00-02-166/16; w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia na rzecz wspólnej 
realizacji projektu „Przebudowa 
budynku byłego internatu w 
m. Góra w celu udostępnienia 
mieszkań chronionych” plano-
wanego do współfinansowa-
nia ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w 
infrastrukturę społeczną – kon-
kursy horyzontalne – nabór na 

OSI Nr naboru RPDS.06.01.
01-IZ.00-02-163/16; w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia na rzecz wspólnej 
realizacji projektu „Przebudowa 
budynku byłego internatu w 
m. Góra w celu udostępnienia 
mieszkań chronionych” plano-
wanego do współfinansowa-
nia ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w 
infrastrukturę społeczną – kon-
kursy horyzontalne – nabór na 
OSI Nr naboru RPDS.06.01.
01-IZ.00-02-163/1.
W tym miejscu głos zabrał Na-
czelnik Wydziału Planowania i 
Realizacji Inwestycji Piotr Gło-
wacki, który przedłożył Radzie 
Miejskiej wizualizację przebu-
dowy budynku po byłym inter-
nacie – zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz, gdzie znajdzie się 
strefa wypoczynku oraz dojazd.
Kolejnym punktem było przy-
jęcie uchwały w sprawie upo-
ważnienia do złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu pod 
nazwą „Zagospodarowanie stre-
fy wypoczynku - park i zbiornik 
wodny przy ul. Sportowej- Mic-
kiewicza w Górze” oraz przyję-
cia do realizacji przedsięwzięcia 
określonego w Studium Wyko-
nalności projektu.

as

as

Spotkanie z dyrektorami w sprawie reformy 
oświatowej
20 stycznia br. w sali narad 
UMiG w Górze odbyło się 
spotkanie z dyrektorami szkół, 
członkami Komisji Oświaty, 
Kultury i Spraw Socjalnych 
Rady Miejskiej Góry oraz przed-
stawicielami związków zawo-
dowych. W spotkaniu udział 
wzięła również Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Zastępca 
Burmistrz Góry Andrzej Rogala, 
Skarbnik Miasta i Gminy Góra 
Marek Balowski, Naczelnik Wy-
działu Oświaty, Kultury i Sportu 
Izabela Baranowska.
W trakcie spotkania Burmistrz 

Góry przedstawiła zebranym 
koncepcję zmian w kontekście 
nowej reformy oświatowej. Wy-
tłumaczyła, jak będą wyglądały 
przekształcenia szkół – niektóre 
zostaną połączone, jak np. Szkoła 
Podstawowa nr 3 i Gimnazjum 
nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 
1 z Gimnazjum nr 1. Inne szkoły, 
które do tej pory były szkołami 
sześcioletnimi, staną się ośmio-
letnimi szkołami podstawowymi. 
Przedstawione zostały również 
plany związane z zatrudnieniem 
nauczycieli i pracowników nie-
pedagogicznych oraz administra-

cji. Wypowiedź Burmistrz Góry 
uzupełniła prezentacja Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Izabeli Baranowskiej, 
która zaprezentowała liczbowo 
m.in. liczbę oddziałów i uczniów 
w poszczególnych placówkach w 
latach wprowadzania reformy.

as

Debatowali 
o koncepcji zmian 
w oświacie

Po likwidacji 
Administracji Lokali 
Komunalnych 
sprawy mieszkaniowe 
załatwiamy w UMiG 
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XIII MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS KOLĘD

20 stycznia 2017r. Centrum Kulturalno-Sportowe w 
Witoszycach rozbrzmiewało dźwiękami pięknych kolęd i 
pastorałek. 

W tym dniu odbył się XIII Mię-
dzyszkolny Konkurs Kolęd. Or-
ganizatorem konkursu był Zespół 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Witoszycach. Patronat nad kon-
kursem objęła Burmistrz Góry  
Irena Krzyszkiewicz. Uroczystość  
nie mogłaby się odbyć, gdyby 
nie wsparcie sponsorów. Dyrek-
tor Zespołu Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole w Witoszycach składa 
podziękowania za ufundowanie 
nagród i pomoc w organizacji 
konkursu: Burmistrz Góry Irenie 
Krzyszkiewicz, Dyrektorowi OSI 
Poland Foodworks Piotrowi Ant-
kowiakowi, właścicielom Pizzerii 
„Della Casa” w Górze Patrycji 
Rogala i Adamowi Koziołkow-
skiemu, Firmie „WAYKIKI Łu-
kaszowi Zawidzkiemu, sołtys wsi 
Witoszyce Bożenie Średniawa, 
sołtys wsi Chróścina Katarzynie 
Maksymczuk, Annie i Rafałowi 
Śróda, rodzicom, Radzie Rodzi-
ców, nauczycielom i pracownikom 
administracji 
i obsługi przy 
Zespole Szkoła 
Podstawowa i 
Przedszkole w 
Witoszycach.
Konkurs cieszy 
się bardzo du-
żym zaintereso-
waniem,  z roku 
na rok zwiększa 
się liczba uzdol-
nionych mu-
zycznie i chęt-
nych do wystę-
pów wokalistów. 
Do konkursu 
zgłosiło się 57 
solistów z trzech województw: dol-
nośląskiego, wielkopolskiego i lu-
buskiego. Reprezentowali oni łącz-
nie trzydzieści przedszkoli, szkoł 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych.  Zmaga-
nia uczestników oceniało jury w 
składzie:  ks. Jarosław Grabarek, 
ks. Stanisław Orłowski oraz  Zbi-
gniew Woźniak. Komisja konkur-
sowa miała bardzo trudne zadanie, 
gdyż poziom konkursu był bardzo 
wysoki.  W kategorii Przedszko-
la: I miejsce Martyna Piaskowska 
– Przedszkole Publiczne nr 10 w 
Lesznie, op. Anna Śróda; II - Emi-
lia Wiśniewska- ZSPiP w Wito-
szycach, op. Maria Kołtowska i 
Nadia Tol- Przedszkole nr 11 w 
Lesznie, op. Anna Śróda; III – 
Wiktor Sikorski – Przedszkole w 
Naratowie, op. Małgorzata Gło-

wiak. W kategorii kl. I-III Szkoły 
Podstawowe: I miejsce – Blanka 
Żurawska- ZSPiP w Ślubowie, op. 
Anna Dokładańska; II – Katarzyna 
Urbaniak – ZSPiP w Witoszycach, 
op. Małgorzata Szylin i Monika 
Słomińska – Szkoła Podstawowa 
nr 12 w Lesznie,  op. Anna Śróda; 
III – Kinga Barda- Zespół Szkół 
w Irządzach, op. Angelika Man-
kiewicz i Anna Chudy – Szkoła 
Podstawowa nr 7 w Lesznie, op. 
Anna Śróda. W kategorii kl. IV-VI 
Szkoły Podstawowe przyznano: 
I miejsce – Wiktoria Muszyń-
ska – Szkoła Podstawowa nr 13 w 
Lesznie, op. Anna Śróda; II - Anna 
Szymańska – ZSPiP w Ślubowie, 
op. Anna Dokładańska; III – So-
nia Bilińska – Szkoła Podstawowa 
nr 10 w Lesznie, op. Anna Śróda. 
W kategorii Gimnazjum i Szko-
ły Ponadgimnazjalne: I miejsce 
– Weronika Szymańska – Gimna-
zjum Dwujęzyczne w Górze, op. 
Kornelia Hamplewska; II – Danie-

la John- Gimna-
zjum w Rydzynie, 
op. Anna Śróda,  
Magdalena Per-
szewska – II 
Liceum Ogól-
nokształcące w 
Lesznie, op. Anna 
Śróda i Anna 
Juszczyk – Gim-
nazjum Publiczne 
w Ścinawie, op. 
Marta Juszczyk; 
III – Weronika 
Szalkowska – 
Gimnazjum nr 2 
w Górze, op. Lu-
cyna Sozańska

Podczas występów wszyscy uczest-
nicy wraz z opiekunami zostali za-
proszeni na poczęstunek - pyszne 
pierogi, pizzę, soki, kawę i ciasto.  
Podsumowując wydarzenie, gospo-
darz konkursu Dyrektor ZSPiP w 
Witoszycach Leszek Stecki podzię-
kował dzieciom biorącym udział w 
konkursie, wszystkim sponsorom, 
nauczycielom przygotowującym 
konkurs, seniorkom za  przepyszne 
pierogi, pracownikom administra-
cji i obsługi, opiekunom i przede 
wszystkim rodzicom za wkład wło-
żony w przygotowanie i udział w 
konkursie. Gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym i zapraszamy za rok 
na XIV Międzyszkolny Konkurs 
Kolęd.

LiLiA BuRdZiłOwSKA

Do konkursu zgłosiło 
się 57 solistów z trzech 
województw: dolnoślą-
skiego, wielkopolskie-
go i lubuskiego. Repre-
zentowali oni łącznie 
trzydzieści przedszkoli, 
szkoł podstawowych, 
gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej
28 stycznia br. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, poprzedzona złożeniem wiązanek kwia-
tów pod Pomnikiem Wolności na Pl. Bolesława Chrobrego, przed obeliskiem upamiętniającym 
marsz więźniów z Rawicza do Głogowa w 1945 r. i na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej. Sesja 
poświęcona była 72. rocznicy powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy. 

Kwiaty złożyło i hołd walczą-
cym o wolną Polskę i powrót 
Góry do Polski oddało łącz-

nie 42 delegacje reprezentu-
jące władze samorządowe Po-
wiatu Górowskiego i Gminy 
Góra, na czele z Burmistrz 
Ireną Krzyszkiewicz i Starostą 
Powiatu Piotrem Wołowi-
czem, radni RM i RP, służb 
mundurowych, związków, 
stowarzyszeń, organizacji po-
litycznych, placówek  oświa-
towych  i zakładów pracy. Po 
ceremonii pod Pomnikiem 
Wolności, zgromadzeni udali 
się do sali narad Starosta Po-

wiatowego, gdzie w tym roku 
odbyła się uroczysta sesja. 
Otworzył ją Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jerzy Kubicki, 
który w imieniu Burmistrz 
Góry powitał zebranych. 
Oklaskami uhonorowano gó-

rowskich kombatantów, któ-
rzy złożeni chorobami, wyjąt-
kowo w tym roku na sesji byli 

nieobecni. Następnie głos za-
brała Burmistrz Irena Krzysz-
kiewicz, która w swym wy-
stąpieniu odniosła się m.in. 
do rocznicowych obchodów. 
Przypomniała debatę histo-
ryków na ten temat oraz wy-
stąpienie do mieszkańców, by 
w drodze środowiskowych 
konsultacji wyrazili swą opi-
nię nt rocznicy i zmian w 
dacie obchodów. Wobec, 
praktycznie braku zaintere-
sowania tą sprawą, rocznica i 

data jej obchodów pozostają 
bez zmian. Burmistrz powie-
działa „mimo naszych róż-
nych i czasami rozbieżnych 
poglądów na wiele spraw, w 
tym dniu powinniśmy poka-
zać naszą łączność i jedność 

wszystkich górowian, bo daty, 
wydarzenia i nazwy choć są 
bardzo ważne, to mają jed-

nak charakter jedynie symbo-
liczny i nie powinny przysła-
niać tego, co najważniejsze, 
że mieszkamy w Górze, tutaj 
mamy rodziny, tutaj jest nasze 
miejsce na Ziemi”. Po wystą-
pieniu Pani Burmistrz minutą 
ciszy uczczono pamięć tych, 
którzy polegli na frontach II 
wojny i na Ziemi Górowskiej. 
W części drugiej sesji Bur-
mistrz wraz z Przewodniczą-
cym RM wręczyła nagrodę za 
pracę nt Ziemi Górowskiej. 
W tym roku nagrodę odebrała 
Agata Antonicka za pracę ma-
gisterską zatytułowaną „Mu-
zyczne zajęcia artystyczne w 
szkołach ogólnokształcących 
na przykładzie Gimnazjum nr 
1 w Górze”. Laureatka dzię-
kując za wyróżnienie serdecz-
ne słowa skierowała do swych 
nauczycielek z okresu edukacji 
górowskiej: Teresy Samotyja 
i Anety Juski. Po tym wystą-
pieniu Przewodniczący RM 
zakończył sesję.

E. mAćKOwSKA
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Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrz Góry
13 stycznia br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz gościła trójkę studentów pochodzących z 
Gruzji, Chin i Brazylii, którzy przyjechali do Polski w ramach programu pn.  „Discover Lower 
Silesia” („Odkryj Dolny Śląsk”) organizacji AIESEC, realizowanego w Zespole Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego w Górze. 

W spotkaniu udział wzię-
li również Sekretarz Miasta i 
Gminy Góra Tadeusz Otto, 
Dyrektor Zespołu Szkół Ewa 

Gano, nauczyciel języka an-
gielskiego Mariusz Baworowski 
oraz uczniowie, którzy goszczą 
zagranicznych gości. W trak-
cie spotkania Burmistrz Góry 
opowiedziała o tym, co obecnie 
dzieje się na terenie gminy i co 
zostało wykonane w ramach 
inwestycji. Chodziło o to, by 
zapoznać gości, którzy spędzą 
jakiś czas w naszym mieście, 
z życiem codziennym Gminy. 
Goście także powiedzieli kilka 
słów o sobie, gdzie i co studiu-
ją oraz wyrazili swe wrażenia z 

przyjazdu do Polski. Jest to ich 
pierwsza wizyta w naszym kra-
ju i do tej pory mieli możliwość 
poznać tylko Górę. Byli bardzo 

mile zaskoczeni przyjęciem oraz 
życzliwością z jaką się spotkali 
oraz faktem, że tak dużo w Gó-
rze się dzieje. Na zakończenie 
spotkania Burmistrz Góry wraz 
z Sekretarzem Miasta i Gminy 
Góra wręczyła gościom drobne 
upominki związane z Górą oraz 
zrobiono pamiątkowe zdjęcie.
Organizacja AIESEC to mię-
dzynarodowa organizacja stu-
dencka prowadzona przez 
młodych ludzi. Poprzez kształ-
towanie cech przywódczych i 
zdobywanie praktycznej wiedzy, 

dąży do pełnego wykorzystania 
ludzkiego potencjału oraz pro-
muje współpracę między ludź-
mi innych kultur, aby przez to 

rozwiązać ogólnoświatowe pro-
blemy społeczne. Organizacja 
co roku organizuje projekty dla 
polskich szkół i wolontariuszy 
z całego świata, których głów-
nym zadaniem jest prowadzenie 
działań na rzecz międzykulturo-
wego zrozumienia, zwalczania 
stereotypów i nietolerancji. Or-
ganizacja działa od 1948 w 120 
krajach. W Polsce jej komitet 
znajduje się przy Politechnice 
Wrocławskiej.

USC informuje

Realizacja funduszu 
sołeckiego w 2016 r.
Miniony rok na terenie naszej 
gminy obfitował w realizację 
zadań w ramach funduszu so-
łeckiego. Wśród zrealizowanych 
przedsięwzięć znalazły się zada-
nia w całości sfinansowane w 
ramach w/w funduszu jak np.:
- Wykonanie ogrodzenia placu 
zabaw w m. Chróścina - kwota 
17 879,35 zł. 
- Utwardzenie placu przed świe-
tlicą wiejską w m. Czernina 
Górna - kwota 11 519,80 zł. 
- Przebudowa pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej w m. Jastrzę-
bia - kwota 13 483,24 zł.
Zakup i montaż klimatyzatorów 
w budynku świetlicy wiejskiej w 
m. Kruszyniec - kwota 9 400,00 
zł oraz budynku gospodarczym 
w m. Wierzowice Małe - kwota 
7 400,00 zł.
- Zakup i montaż urządzeń na 
plac zabaw w m. Łagiszyn - 
kwota 7 650,00 zł.
- Rozbudowa wewnętrznej in-
stalacji gazu w budynku świetli-
cy wiejskiej w m. Osetno - kwo-
ta 9 425,01 zł. 
- Przyłączenie siły w budynku 
świetlicy wiejskiej w m. Ryczeń 
- 4 223,42 zł. 
Zagospodarowanie strefy wypo-
czynku dla mieszkańców w m. 
Sławęcice - kwota 14 520,00 zł.
- Wymiana instalacji elek-
trycznej w budynku świetlicy 
wiejskiej w m. Sułków - kwota 
4 500,00 zł. 
- Zakup i montaż urządzeń na 
plac zabaw w m. Ślubów- kwota 
8 110,00  zł.  
Należy również wspomnieć o 
zadaniach częściowo sfinanso-

wanych w ramach funduszu so-
łeckiego, które zostały dofinan-
sowane z budżetu Gminy Góra 
tj.:
- Zakup i montaż urządzeń na 
strefę wypoczynku w m. Wito-
szyce - kwota 21 080,35 zł kwo-
ta 10 000,00 zł z fundusz sołec-
kiego, kwota 11  080,35 zł – z 
budżetu Gminy Góra).
- Zakup i montaż urządzeń na 
plac zabaw w m. Rogów Gó-
rowski - koszt 11  670,00 zł 
(kwota 9091,36 zł z funduszu 
sołeckiego, kwota 2 578,64 zł – 
z budżetu Gminy Góra).
- Zakup i montaż urządzeń na 
strefę wypoczynku w m. Stara 
Góra - koszt 23 099,46 zł (kwo-
ta 14 800,00 zł z funduszu so-
łeckiego, kwota 8 299,46 zł – z 
budżetu Gminy Góra).
- Przebudowa świetlicy wiej-
skiej w m. Wierzowice Wielkie 
- koszt 43 050,00 zł (kwota 12 
000,00 zł z funduszu sołeckie-
go, kwota 31 050,00 zł – z bu-
dżetu Gminy Góra).
Pozostałe zadania dotyczy-
ły m.in. rekultywacji działek 
gminnych,  zakupu paliwa, wy-
posażenia świetlic wiejskich, za-
kupu materiałów na organizację 
imprez kulturalno-sportowych, 
a także tłucznia, który został 
wykorzystany do wyrównania 
dróg gminnych w Osetnie Ma-
łym oraz Polanowie.
Łącznie w ramach funduszu 
sołeckiego zrealizowano około 
160 zadań na kwotę ponad 
350 000,00 zł.

REd.

Zimowy koncert 
W dniu 22 stycznia 2017 r. 
odbył się, po raz dziewiąty, 

Koncert Zimowy. Faktycznie 
- koncert był zimowy z uwagi 
na aurę. Było mroźno, śnieżnie, 
ale też słonecznie. Można było 
nawet ulepić   bałwana. Był to 
szczególny dzień, gdyż był to 
Dzień Dziadka, dzień wcześniej 
Dzień Babci, więc nie obyło się 

bez tradycyjnego - STO LAT ! 
dla Dziadków. Z zaproszenia 

do współtworzenia Koncertu 
Zimowego skorzystało siedem 
placówek oświatowych pu-
blicznych i niepublicznych. W 
trakcie koncertu zaprezentowali 
się wokaliści z: Przedszkola Pu-
blicznego nr 3 w Górze, 
Przedszkola Publicznego nr 1 w 

Górze, Przedszkola Niepublicz-
nego „Akademia Malucha”, 
Zespołu Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Witoszycach, 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gó-
rze, z Sekcji wokalnej i choreo-
grafii scenicznej Domu Kultury 
w Górze, Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Górze, Sekcji wokal-
nej Domu Kultury w Górze i 
z  Zespołu Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Ślubowie.
Koncert   spotkał się z dużym 
zainteresowaniem, przybyło 
wielu widzów, którzy nagradza-
li występujących gromkimi bra-
wami. Oczywiście nie zawiodły 
rodziny występujących, tych 
małych i tych większych. Nasza 
skrzynia, jak zwykle,  była pełna 
słodkości, tym razem - czekola-
dowych mikołajów.

mK

Minął rok 2016, czas więc na statystyczne podsumowanie da-
nych o mieszkańcach tej części powiatu górowskiego, które ob-
sługuje górowski Urząd Stanu Cywilnego.

W 2016 r. zarejestrowano 41 uro-
dzeń tj. dokonano transkrypcji (art. 
104. ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego) zagranicznych dokumen-
tów stanu cywilnego, zawarto 125 
małżeństw, ale zarejestrowano także 
56 rozwodów i 113 zgonów. Liczba 
rozpatrzonych podań na prośbę inte-
resantów o wydanie aktów stanu cy-
wilnego wykazujących interes prawny 
– 2.801. Liczba wydanych odpisów 
aktów stanu cywilnego – 3.696. 
Ważna informacja – górowski USC 

dokonuje migracji aktów stanu cywil-
nego z księgi papierowej do centralne-
go rejestru  „Źródło” – 3.971. Co to 
oznacza dla przeciętnego obywatela?  
Otóż, już nie ma potrzeby osobistego 
przybycia do USC, by uzyskać  akt 
urodzenia, potrzebny  np. przy reje-
stracji dziecka urodzonego w innej 
miejscowości, gdyż wszystkie dane 
rodziców zawiera wspomniany cen-
tralny rejestr „Źródło”.

REd.
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ZOSTAWILI PO SOBIE ŚLAD
WANDA SZMYDYŃSKA
Urodzona 7 marca 1936 r. w 
miejscowości Siemień, pow. 
Łomża, zmarła 26 grudnia 2016 
r.  w Górze. Przez wiele lat była 
nauczycielką wychowania fi-
zycznego w Liceum Ogólno-
kształcącym w Górze. Jej kariera 
zawodowa zaczęła się od ukoń-
czenia Liceum Pedagogicznego 
o kierunku WF w 1955 r. w 
Szklarskiej Porębie.  Już 1 wrze-
śnia tegoż samego roku rozpo-
częła pracę w górowskim LO. W 
1957 r. wyszła za mąż za Tade-
usza Szmydyńskiego (doczekała 
się syna, wnuka i prawnuczki). 
W 1968 r. ukończyła studia w 
Warszawskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego. Całe swoje 
zawodowe życie związała była 
praktycznie z jedną szkołą, a 
było nią właśnie Liceum Ogól-
nokształcące Adama Mickiewi-

cza w Górze (okresowo praco-
wała również w Zespole Szkół 
w ramach zastępstw). Jak mało 
kto potrafiła zjednać do siebie 

młodzież, która z zapałem, pod 
Jej czujnym okiem przygotowy-
wała się nie tylko do kolejnych 
zajęć, ale także do występów 
na wyższym szczeblu. Rozwija-
ła różne formy sportu szkolne-
go, przygotowywała dziewczęta 

do spartakiad i zawodów. Swój 
największy sukces zawodowy 
odniosła w trzecim roku pracy 
– jak podają autorki  Mono-
grafii „50 lat Liceum Ogólno-
kształcącego w Górze”, kiedy 
to prowadzony przez Nią zespół 
gimnastyki artystycznej wystą-
pił na Stadionie Dziesięciolecia  
w Warszawie, jako  reprezentant 
województwa wrocławskiego. 
Ale to nie był jedyny sukces 
Pani Wandy.  Systematyczne 
treningi w ramach prowadzone-
go przez Nią Szkolnego Klubu 
Sportowego owocowały  pierw-
szymi i drugimi miejscami w 
województwie, szczególnie w 
piłce ręcznej i biegach przełajo-
wych. Jej uczniowie pięciokrot-
nie w latach 1980-1985 byli 
finalistami Wojewódzkich Bie-
gów Przełajowych i reprezento-

wali województwo w zawodach 
strefowych.  W tym samym cza-
sie, w konkursie na najbardziej 
usportowioną szkołę średnią w 
ówczesnym woj. leszczyńskim, 
w grupie dziewcząt, uzyskiwała 
tytuł mistrza bądź wicemistrza, 
który utrzymała do końca pracy 
zawodowej. Była inspiratorem 
rozbudowy szkolnej bazy spor-
towej. Na zasłużoną emerytu-
rę odeszła z dniem 31 sierpnia 
1986 r., a więc 30 lat temu. Była 
niezwykle ceniona za takt, życz-
liwość, szacunek dla innych lu-
dzi, uśmiech na twarzy, którego 
nie szczędziła nikomu. I taką Ją 
zapamiętałam – uśmiechnięta, 
szczupła blondynka, życzliwie 
odpowiadająca na pozdrowie-
nia.
Pani Wanda była także doce-
niana przez ówczesne władze: 

została wyróżniona Odznaką 
Honorową XX-lecia Kultury 
Fizycznej i Turystyki, Medalem 
XXV-lecia za Zasługi dla Kul-
tury Fizycznej i Turystyki. Od-
znaczeniami: Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i 
Medalem 40-lecia.
W ostatniej drodze towarzyszyła 
Jej Rodzina, Przyjaciele, Księ-
ża z obu parafii w Górze, dele-
gacje Władz Samorządowych, 
Liceum Ogólnokształcącego i 
Zespołu Szkół, Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, Poczty 
Sztandarowe, Znajomi. Pocho-
wana została na Cmentarzu Ko-
munalnym w Górze w dniu 29 
grudnia 2016 r.

PODZIĘKOWANIE 
 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami 
smutek i żal,

okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i cere-
monii pogrzebowej 

Ś.P. Ireny Wandy Szmydyńskiej
Rodzinie, Księżom z Parafii św. Faustyny  i św. Katarzyny w Górze,

Władzom Samorządowym, Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół w Górze, Pocztom Sztandaro-
wym, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego,  Przyjaciołom, Znajomym 
i Delegacjom za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, złożone wieńce 

i kwiaty  
serdeczne podziękowania 
składa  Mąż z Rodziną

Ratnicyn radzi

Nowy tomik poezji
Biblioteka Miejska w Górze wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Ujście Baryczy” pod koniec 
2016 roku wydała tomik wierszy „Ziemia Górowska – wybór wierszy II”.  Zespół redakcyjny, 
który pracował nad powstaniem publikacji tworzyły: Danuta Biernacka, Eugenia Ludwinowicz, 
Joanna Zembroń, Jolanta Wrotkowska, Elżbieta Kalecka. 

Publikacja „Ziemia Górowska 
– wybór wierszy II”  zawiera 
46 utworów, których autorami 

są laureaci  czterech ostatnich 
edycji Powiatowego Konkur-
su Poetyckiego „Poezja Mojej 
Małej Ojczyzny” (edycje VII, 
VIII, IX, X). Tomik ukazał się 
w nakładzie 400 egzemplarzy, 
otrzymała go każda bibliote-
ka publiczna i szkolna z terenu 
powiatu górowskiego. Opubli-
kowanie wierszy w formie książ-
kowej ma na celu promowanie 
twórczości poetyckiej uczniów 

szkół podstawowych, szkół 
gimnazjalnych i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Treść i 

tytuły wierszy odnoszą się do 
przyrody, krajobrazu, proble-
mów społeczności, nawiązują 
do historii i zdarzeń związanych 
z Ziemią Górowską.  W tomiku 
zostały opublikowane wyjątko-
we wiersze, przyczyniające się 
do kształtowania poczucia przy-
należności do Małej Ojczyzny. 
Publikacja „Ziemia Górowska 
– wybór wierszy II” zawiera nie 
tylko  wiersze o tematyce regio-

nalnej, ale jest też ilustrowana 
pięknymi pracami plastyczny-
mi zebranymi podczas VI, VII 
i VIII edycji Powiatowego Kon-
kursu Plastycznego „Zabytki 
Ziemi Górowskiej”.

Wydawnictwo jest drugim to-
mikiem z wierszami laureatów, 
pierwszy ukazał się w 2012 roku 
pod tytułem „Ziemia Górowska 
– wybór wierszy”, a jego wy-
dawcą było Towarzystwo Ziemi 
Górowskiej. Tomik był efektem 
współpracy Biblioteki Miejskiej 
i TZG, zawierał wiersze laure-
atów z edycji I, II, III, IV, V, VI. 
W publikacji tej znalazło się 69 
wierszy tematycznie związanych 
z regionem.

Autorzy wierszy i prac pla-
stycznych opublikowanych w 
tomiku poezji „Ziemia Gó-
rowska – wybór wierszy II”, 
którzy chcieliby otrzymać eg-
zemplarz mogą zgłaszać się do 
Biblioteki Miejskiej w Górze 
(Biblioteka Miejska w Górze 
ul. A. Mickiewicza 1A, 56 – 
200 Góra, tel. 65 543 23 24).

E. mAćKOwSKA

dB

Krzysztof Ratnicyn podpowiada, w jaki sposób biznes może 
efektywnie wykorzystać nowe technologie. 

Przekonuje także, że równie 
dobrze jak wielkie korpora-
cje może robić to sektor ma-

łych i średnich firm oraz mi-
kroprzedsiębiorstwa. Celem 
tej książki jest zainspirowanie 
przedsiębiorców, liderów i 
menedżerów do sięgnięcia po 
szereg technologicznych roz-
wiązań, do przyjęcia postaw 
zarządczych, które sprzyjają 
innowacji i stanowią źródło 
przewagi.
Krzysztof Ratnicyn pochodzi 
z Góry, mamy nadzieję, że w 
najbliższym czasie odwiedzi 
Bibliotekę Miejską w Górze, 
aby spotkać się z Czytelnika-
mi.

dB
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Każdy serca dar wielką siłę ma
15 stycznia br. w całym kraju już po raz 25. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nie inaczej było w Górze, gdzie grupa 100 wolontariuszy kwestowała od 
rana na ulicach miasta. W ramach tegorocznego finału zbierane są pieniądze na podstawową opiekę pediatryczną oraz godną opiekę geriatryczną.

25. Finał  WOŚP w Górze roz-
począł się darmowym, bajkowym 
seansem dla wszystkich dzieci w 
Domu Kultury, a o godzinie 9.00 
wystartował bieg „Charytatywna 
400-tka”, którego organizatora-
mi były Sztab WOŚP w Górze, 
Sklep biegowy Joanna Gezela Eu-
foriaBiegacza.pl i OKF Góra. Był 
to bieg ciągły na 
dystansie 10 km, 
a cały dochód 
przeznaczony 
został na cele 
WOŚP. Dzień 
wcześniej miał 
miejsce Turniej 
Przedszkolaków 
„Pomagamy na 
sportowo”. W 
hali Arkadia można było także 
oddać krew. Natomiast Koncert 
finałowy rozpoczął się o godzinie 
13:00. Zebranych na sali w imie-

niu Sztabu powitała dyrektor DK 
Danuta Piwowarska-Berus, która 
przedstawiła członków Sztabu, 
zaprezentowane zostały slajdy z 
pobytu górowskiej delegacji u Jur-
ka Owsiaka, a także odśpiewano 
swoisty hymn – piosenkę zespołu 
Golec uOrkiestra „Dobra piosen-
ka”. Następnie swoje umiejętności 

taneczne zaprezen-
towali uczniowie 
szkoły tanecznej 
Funky Flava. Talen-
ty taneczne i wokal-
ne zaprezentowali 
również najmłodsi 
z górowskich szkół i 
przedszkoli, którym 
mocno kibicowali 
rodzice i były to gru-

py z: Przedszkola Niepublicznego 
„Akademia Malucha”, z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Od-
działami Integracyjnymi w Glince, 

Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 
3, ZSPPiG w Czerninie, ZSPiP 
w Witoszycach, Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i nr 3, ZSO w Górze, 
ZS w Górze, ZSPiP w Ślubowie, 
ZS w Jemielnie, sekcji wokalnej i 
choreografii scenicznej z DK, Big 

Band działający w górowskim DK, 
a także członkowie Górowskiego 
Bractwa Rycerskiego, którzy poka-
zali nie tylko stroje i uzbrojenie, ale 
także sztukę walki średniowiecznej. 
Pomiędzy występami odbywały się 
tradycyjne licytacje przedmiotów 
przekazanych na WOŚP. Jako 
pierwsze zlicytowane zostało srebr-
ne, pozłacane serduszko za 250 zł, 
najwyższą jednakże stawkę wylicy-
towano za koszulkę piłkarza Piotra 
Zielińskiego, polskiego piłkarza 
występującego na pozycji pomoc-
nika we włoskim klubie Napoli i w 
reprezentacji Polski (1500 zł) oraz 
za kurs j. angielskiego (1700 zł). 
W imieniu Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz w licytacjach udział 
wziął Zastępca Burmistrz Andrzej 
Rogala. Jak co roku, wylicytowane 
przedmioty trafiły do ponownej 
licytacji. W trakcie koncertu moż-
na było również podziwiać prze-
piękne motory, których wystawę 
przygotował Klub Motocyklowy 
Black Ravens z Góry. Równolegle 

do górowskiego Finału, odbywał 
się Finał WOŚP w Niechlowie.
Górowska Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zakończyła się 
o godzinie 20:00 tradycyjnym 
światełkiem do nieba. Kilka dni 
później, na stronie Domu Kultury 
można było już odnaleźć informa-
cję o zebranej kwocie, a była ona 
naprawdę duża - 68  984 zł. (w 
ubiegłym roku było to 48 tys.). 
Organizatorzy serdecznie dziękują 
sponsorom i wszystkim ofiaro-
dawcom, którzy nie tylko zasilali 
puszki noszone przez wolontariu-
szy, ale także wzięli udział w licyta-
cji, w zakupie losów, art. spożyw-
czych, w charytatywnym biegu 
– bez tego wsparcia nie uzbierano 
by tak imponującej kwoty.

Zebrana kwota była 
naprawdę imponu-
jąca – 68 984 zł. 
(w ubiegłym roku 
było to 48 tys.).

eM

Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych 
18 stycznia br. w restauracji Ro-
sette w Górze, jak co roku, na 
spotkaniu opłatkowo-integracyj-

nym zgromadzili się członkowie 
górowskiego oddziału Polskiego 
Związku Niewidomych i Osób 

Słabowidzących. 
W uroczystości udział wzięli 
również zaproszeni goście, m.in. 
w imieniu Burmistrz Góry Ire-
ny Krzyszkiewicz Zastępca Bur-
mistrz Góry Andrzej Rogala, w 
imieniu Starosty Górowskiego 
Piotra Wołowicza Sekretarz Po-
wiatu Elżbieta Kwiatkowska, 
Kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Bożena 
Merta oraz Zastępca Kierowni-
ka Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Górze Mariola Palczyńska. 

Wszystkich zebranych powita-
ła Prezes górowskiego oddziału 
PZN Maria Tylicka, która przed-
stawiła także działania podjęte 
w 2016 r. roku, m.in. wycieczki 
oraz spotkania integracyjne. Ser-
decznie podziękowała za ogrom-
ne wsparcie władzom gminnym i 
powiatowym i złożyła najserdecz-
niejsze życzenia wszystkim człon-
kom stowarzyszenia. Następnie 
głos zabrali goście, składając swo-
je życzenia zdrowia i wszelkiej po-
myślności wszystkim członkom 

PZN. Zastępca Burmistrza Góry 
podziękował również w imieniu 
Burmistrz Góry za przyznanie 
honorowego członkowstwa Bur-
mistrz Góry w górowskim od-
dziale PZN. Miłym akcentem 
uroczystości był występ zespołu z 
gimnazjum w Wąsoszu, który za-
prezentował piękny koncert kolęd 
i pastorałek. W takiej przyjemnej 
scenerii dzielono się opłatkiem, 
składano wzajemnie życzenia. 

REd.
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Budynek internatu w nowej roli
Na sesji Rady Miejskiej Góry w dniu 16 stycznia 2017 r. zaprezentowana została 
koncepcja zagospodarowania i przeznaczenia pomieszczeń w byłym budynku in-
ternatu w Górze przy ul. Kościuszki. Budynek jest obiektem trójkondygnacyjnym 
– parter i dwa piętra – o łącznej powierzchni 727,32 m2.
Na parterze znajdą się dwa 
mieszkania komunalne oraz 
część dziennego pobytu osób 
starszych, w której będą m.in. 
pomieszczenia do terapii zajęcio-
wej, aktywności ruchowej, od-
poczynku, gabinet pielęgniarki, 
szatnia oraz łazienki z dostępem 
dla osób z nie-
pełnosprawno-
ściami. Pierwsze 
piętro zajmować 
będą dwa miesz-
kania komunal-
ne (81,53 m2 i 
58,34 m2) oraz 
d w u o s o b ow e 
pomieszczenia z 
przeznaczeniem 
na mieszkania 
chronione. Podobnie wygląda II 
piętro – na nim również znajdą 
się dwa mieszkania komunalne 
oraz mieszkania chronione. Poza 
budynkiem, od strony ul. Gło-
wackiego i Racławickiej zostanie 
stworzona strefa wypoczynku, 

dojazd do budynku oraz parkin-
gi. Na budynku zamontowana 
zostanie również winda. Projekty 
przestrzenne, plany oraz wizuali-
zacja elewacji zgodnie z wytycz-
nymi Konserwatora Zabytków 
prezentujemy obok. Budynek 
po byłym internacie został prze-

kazany w drodze 
darowizny przez 
Powiat Górowski 
na mocy aktu no-
tarialnego, który 
podpisali Bur-
mistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz oraz 
Starosta Górowski 
Piotr Wołowicz 
wraz z Wicestaro-
stą Pawłem Niedź-

wiedziem. Budynek zostanie 
wyremontowany, odnowiony i 
przystosowany w ramach współ-
finansowania ze środków RPO 
dla Województwa Dolnośląskie-
go  na lata 2014-2020 w ramach 
poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną – 
konkursy horyzontalne – na-
bór na OSI typ A Budowa, re-
mont, przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa, wyposażenie infra-
struktury społecznej powiązanej 
z procesami integracji społecz-
nej, aktywizacji społeczno-za-
wodowej i de instytucjonalizacji 
usług. Nazwa projektu – „Prze-
budowa budynku byłego Inter-
natu w Górze celem utworzenia 
dziennego pobytu osób star-
szych” oraz „Przebudowa budyn-
ku byłego Internatu w m. Góra 
w celu udostępnienia mieszkań 
chronionych” planowanego do 
współfinansowania  ze środków 
RPO dla Województwa Dolno-
sląskiego na lata 2014-2020 w 
ramach Poddziałania 6.1.1 Inwe-
stycje w infrastrukturę społeczną 
– konkursy horyzontalne – na-
bór na OSI.

Koncepcja zagospo-
darowania i przezna-
czenia pomieszczeń 
w byłym budynku 
internatu w Górze 
przy ul. Kościuszki. 

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora 
Jak co roku, członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” spotkali się w sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, by świętować Dzień Babci i Dziadka. Na uro-
czystości obecna była również Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Kierownik OPS Edyta Lisiecka.

as

Na wstępie wszystkich zebra-
nych przywitał Prezes Stowa-

rzyszenia Bronisław Barna, 
dziękując Burmistrz Góry za 
obecność. W swoim wystąpie-

niu podkreślił bardzo ważną 
rolę dziadków, jaką pełnią w 
wychowaniu kolejnych po-
koleń – są bowiem ogromną 
skarbnicą wiedzy, z której na-
leży czerpać całymi garściami. 
Głos zabrała również Burmistrz 
Góry, zwracając uwagę na waż-
ną rolę seniorów w naszym 
życiu. Przybliżyła także wszyst-
kim zebranym plany związane 
z przebudową budynku po by-
łym internacie, którzy stanie 
się miejscem dziennego pobytu 
osób starszych, mieszkaniami 
chronionymi oraz komunal-
nymi. Będzie to miejsce, gdzie 
seniorzy będą mogli odpocząć, 
jak i spotykać się, by wspólnie 
spędzać czas. Życzyła również 

wszystkim dużo zdrowia oraz 
pogody ducha. Następnie ze-
brani mogli usłyszeć piosen-
ki zaśpiewane na cześć babć 

i dziadków przy akompania-
mencie akordeonu. Po części 
artystycznej wszyscy zasiedli 
do wspólnego posiłku. Wieczór 

minął w miłej i przyjemnej at-
mosferze.

Lokalna Grupa Działania informuje
Od dnia 29 grudnia 2016 r. biuro LGD „Ujście Baryczy” znajduje się w nowej siedzibie - budynku Domu Kultury w Górze przy ul. Armii Polskiej 
11-13, pokój 11c (I piętro). Do biura można wejść bezpośrednio od ul. Armii Polskiej 11, bądź przez główne wejście i sekretariat Domu Kultury. 
LGD posiada również nowy nr telefonu - 65 30 700 30. Godziny pracy i przyjęć interesantów pozostały bez zmian.
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Kolejne sukcesy uczniów 
z „Kopernika”
Rozstrzygnięto wyniki ogólno-
polskiego Konkursu Olimpus 

z przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych. Ogromne 
sukcesy osiągnęli uczniowie 
Gimnazjum Nr 2 w Górze.  
Pięciu uczniów otrzymało tytuł 
laureata z matematyki: Katarzy-
na Dębowicz, Julia Goszczyk, 
Maciek Szymański, Miłosz 
Kwiatek - z klas trzecich i Kac-
per Skwarek w klasyfikacji klas 
pierwszych. Również ogromny 
sukces odniosła Zuzana Gajow-
czyk z klasy trzeciej, zdobywa-
jąc tytuł laureata w biologii. W 

tym ogólnopolskim konkursie 
brało udział aż 4649 uczniów 

w części z matematyki i 375 z 
biologii. Uczniowie musieli wy-
kazać się doskonałą znajomością 
przedmiotu. Test z matematyki 
składał się z trzydziestu zadań, 
różnorodnych dla każdego po-
ziomu klas, podobnie z biologii 
trzeba było odpowiedzieć na 
trzydzieści pytań wielokrotne-
go wyboru. Bardzo gratulujemy 
tak ogromnego sukcesu.

Pomysłowi gimnazjaliści
W bieżącym roku szkolnym, w 
ramach projektu edukacyjnego 
„Gimnazjalista potrafi” grupa 
uczniów z „Kopernika” czyli 
Gimnazjum nr 2 w Górze, re-
alizuje projekt „Pierwsza pomoc 
w nagłych wypadkach”. Ma on 
na celu przedstawienie prostych 
czynności ratowniczych w na-
głych zdarzeniach, zagrażają-
cych życiu. Uczniowie uczą się 
udzielania pierwszej pomocy, 
zabezpieczania miejsca wypad-
ku, informowania specjalnych 
jednostek o miejscu i rodzaju 
wypadku. W ramach projektu 
jednym z zadań było przedsta-
wienie całej młodzieży szkolnej 
schematu postępowania pod-
czas udzielania pierwszej pomo-
cy. Uczestnicy projektu wraz z 
nauczycielem przedmiotu Edu-
kacja dla bezpieczeństwa Danie-
lem Lisem, stworzyli schemat 
czynności ratowniczych, który 
został na stałe umieszczony w 
szkolnym budynku na głów-
nych schodach. W miejscu 
gdzie każdy uczeń zwróci uwa-
gę, przeczyta i zapamięta- a są to 

po prostu schody. W projekcie 
uczestniczą: Karol Kieruzel, Mi-
chał Opatkiewicz, Filip Rubis, 
Krzysztof Szymczyszyn, Mate-

usz Ratajczak, Mateusz Walenc-
ki, Kacper Grabowski, Wiktoria 
Duda, Julia Firszt, Klaudia Ro-
sińska, Mateusz Trzeciak, Jakub 
Sobański, Adam Zeid.

VII Powiatowy Turniej Bankowy
W piątek 16 grudnia w 
Szkole Podstawowej Nr 3 
w Górze odbył się VII Po-
wiatowy Turniej Bankowy. 
Wśród zaproszonych gości  
przybyłych na to wydarzenie 
byli – Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Wychowania Izabela 
Baranowska, Dyrektor Banku 
PKO Edyta Klimczak, prze-
wodnicząca Rady Rodziców 

SP3 Iwona Stocka, emerytowa-
ny Dyrektor Banku PKO Mi-
chał Baworowski, Kierownik 
Wydziału Detalicznego Banku 
PKO Zbigniew Woźniak, Dy-
rektor SP3 Bożena Domańska 
oraz wicedyrektor Teresa Kajzer. 
W turnieju wzięło udział pięć 

drużyn z klas trzecich reprezen-
tujących Publiczną Szkołę Pod-
stawową im. Bolesława Chro-
brego w Wąsoszu, Zespół Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole im. 
Janusza Korczaka w Ślubowie, 
Szkołę Podstawową nr 1 im. 
Bolesława Prusa w Górze, Pu-
bliczną Szkołę Podstawową im. 
Marii Kownackiej w Płoskach 
oraz Szkołę Podstawową Nr 3 

w Górze. Konkurs sprawdzał 
wiedzę ekonomiczną oraz ma-
tematyczną i prowadzony był 
głównie w formie zabawowej. 
Uczniowie obejrzeli prezentację 
multimedialną pt. „Warto wie-
dzieć, warto znać”, a następnie 
rozwiązywali quiz sprawdzają-

REd.

Olimpijskie laury uczniów z „Jedynki”

Nie sportowe, lecz polonistycz-
ne sukcesy mają na swoim kon-
cie  uczniowie Gimnazjum nr 1 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Górze, którzy wzięli udział 
w zimowej sesji Ogólnopolskiej 
Olimpiady OLIMPUS z Języka 
Polskiego i po raz kolejny zdo-
byli „olimpijskie laury”. Spośród 
20 uczniów biorących udział w 
Olimpiadzie, 13 uzyskało ty-
tuł LAUREATA. W klasach 

pierwszych: I miejsce w Polsce 
zajęła Katarzyna Juźwiak (kl. 
1a); IV – Julia Sokołowska (kl. 
1a); VI – Sandra Żmiejewska  
(kl. 1a); IX – Marysia Jaróżek  
(kl. Ia); XII – Marta Ratajczak  
(kl. Ic).
W klasach drugich: III miej-
sce – Karolina Baranowska (kl. 
IId); IV – Wiktoria Chrzanow-
ska (kl. IId); IV – Zuzanna 
Janicka (kl. IId); V – Marta 

cy zdobytą w nim wiedzę. Ko-
lejnym punktem bankowych 
potyczek była zabawa z kostką 
„Kupujemy akcje”. Zawodnicy 
liczyli też pieniądze i układali 
z puzzli banknoty. Trzeciokla-
siści wzięli udział w konkuren-
cji „Jeden z dziesięciu” oraz w 
zabawach „Krach giełdowy” i 
„Matematyczny wąż”. Turniejo-
wi towarzyszyły wielkie emocje 

i zaangażowanie zawodników. 
Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li nagrody ufundowane przez 
patronacki Bank oraz Szkolną 
Kasę Oszczędności działającą 
przy SP3 w Górze. 

w. LEŚNiAK, J. wiLKOSZ

AH-K

Niewiarowska (kl. IId); VI 
– Maciej Żmijewski (kl. IId) – 
216 pkt; X – Zuzanna Janusz 
(kl. IId).
W klasach trzecich: I miejsce 
– Mirosława Salamon (kl. 3e); 
IX – Weronika Błażejewska (kl. 
3c). Gratulujemy!                                                                                                                              

bPb
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Felieton religijny na Nowy Rok
Rok się skończył, myśmy zostali. 
Bóg dał nam Nowy Rok. Pytam: 
jaki on będzie? Czy spełni nasze 
życzenia? „Szczęśliwego Nowego 
Roku!” W niektórych okolicach 
Polski mówią: „Dosiego Roku!” 
Skąd to dziwne słowo? Podobno 
w Krakowie żyła niegdyś zacna 
niewiasta, imieniem Dosia. Sta-
ruszka miała już 100 lat. Zawsze 
zdrowa, uśmiechnięta, pobożna, 
dobroczynna, umarła w samą wi-
gilię Bożego Narodzenia. Lament 
i płacz po niej trwały do końca 
roku. A na Sylwestra życzono so-
bie wzajemnie: Dosiego Roku! To 
znaczy: Żyj tak długo, tak szczę-
śliwie jak nasza poczciwa Dosia! 
— A więc czy mówię Dosiego czy 
Szczęśliwego Roku, tę samą myśl 
wypowiadam. Słowo Dosiego ma 
o tyle większą wartość, że Dosia, 
służąc wiernie Bogu, wskazała 
od razu najpewniejszą drogę do 
szczęścia. Bo najszczęśliwszym 
jest ten, kto jest najbliżej Boga. 
Całe to zagadnienie życzeń no-
worocznych streszcza poeta, któ-
ry pisze: „Niech droga szczęścia 
różami się ściele, a Bóg niech w 
każdym błogosławi dziele”. — 
Nieszczęściem naszych czasów 
jest to, że człowiek dzisiejszy 
szuka szczęścia tam, gdzie go nie 
ma. Szuka szczęścia poza Bogiem. 
A poza Bogiem może znaleźć 
tylko okruchy szczęścia, które 
nikogo uszczęśliwić nie mogą. 
Pijak widzi szczęście w kieliszku. 
Złodziej w pieniądzach. Inni 
widzą szczęście w wygodach i w 
przyjemnościach życia... Artyst-
ka oklaskiwana na scenie czy za-
wsze jest szczęśliwa? A dlaczego 
popełnia samobójstwo? Okruchy 
szczęścia! Kto ma głupią duszę, 
takimi okruchami się zadowala. 
Szukać szczęścia tam gdzie go nie 
ma, znaczy kopać studnię tam, 
gdzie nie ma wody. Choćby 100 
lat pracował, wody nic znajdzie. 
Szczęście prawdziwe, jak czysta, 
źródlana woda płynie od Boga. 
Bóg daje nam do ręki Nowy 
Rok. Daje godziny, dni, miesią-
ce. Współpracujemy z Bogiem! 
Najszczęśliwszym jest ten, kto jest 
najbliżej Boga.
A kto nam pomoże? Kto? Cu-
downa jest nasza religia! Nowy 
Rok — to Święto Bogarodzicy 
Maryi. A więc Maryję spotykamy 
od pierwszego dnia, od pierwszej 
chwili tego Nowego Roku. A 
bądźmy pewni, Maryja myślała o 
nas, zanim myśmy zaczęli myśleć 
o Niej. Jakie szczęście! Kiedyś po-
bożny proboszcz, składając życze-
nia noworoczne swoim parafia-
nom, tak mówił: „Chciałbym być 
św. Piotrem, aby wam wszystkim 
dać klucze od bramy raju. Bez 
kluczy nikt bramy nie otworzy. 

A klucze?... Kochany Księże Pro-
boszczu! Proszę się nie martwić: 
kluczy nie mamy, ale Maryję 
mamy. Ona jest Bramą Niebieską 
i na wprowadzenie kogoś do raju 
kluczy nie potrzebuje!
Brama Niebieska! Maryja to wy-
jątkowa istota. Papież Pius XII 
nadał Jej tytuł Królowej Świata. 
Ona Sama stanowi jakby jeden 
osobny świat. Ponad Nią tylko 
Bóg. Poniżej wszystko co nie jest 
Bogiem. Maryja nie tylko dała 
nam Jezusa, ale z Jezusem cier-
piała i stała pod krzyżem jako 
Współodkupicielka rodzaju ludz-
kiego. Przez Jezusa więc i razem 
z Jezusem otworzyła nam niebo. 
Dzieło Odkupienia trwa i trwać 
będzie do końca świata. A więc 
do końca świata otwierać będzie 
niebo Ta, która jest Bramą Nie-
bieską.
Trzeba pamiętać zawsze o tym, 
co Maryja uczyniła dla ludzko-
ści. Nie tylko dała nam Jezusa, 
ale Tego Syna Jezusa wydała na 
śmierć. Nie sprzedała Go tak 
jak Judasz, ale wydała. Chcia-
ła, aby umarł. Wiedziała, że to 
jest potrzebne i na to się zgodzi-
ła. Bóg chciał, aby Jezus umarł. 
Maryja chciała tego, czego chciał 
Bóg: chciała, aby Jej Syn umarł 
na krzyżu. Jej serce krwawi, ból 
szarpie niewymowny... Miłowa-
ła przecież Jezusa tak, jak żadna 
matka nie miłowała swego dziec-
ka, a jednak daje, bo Bóg tego 
chce i dobro ludzkości tego wy-
maga ! Takiej jaką jest Maryja, 
takiego Syna jakim jest Pan Jezus, 
nie było i nie będzie, jak długo 
będzie istniał świat.
Ludzie mówią o dobroczyńcach 
ludzkości. Pomniki im stawiają, 
złotymi literami wypisują ich na-
zwiska. A zapominają o tym, że 
największym Dobroczyńcą jest 
Bóg! A po Bogu Maryja! Królowa 
Świata, Królowa Nieba i Ziemi! 
Św. o. Pio mówi o Niej: „Nie-
zgłębiona przepaść łaski i cnoty! 
Niezrównane Arcydzieło Stwór-
cy! Czarujący Promień Myśli 
Bożej! Maryja świeci jak gwiazda 
poranna nad całym stworzeniem. 
Wszystkie sprawy odnoszą się do 
Niej. Wszystkie łaski przez Nią 
przechodzą...” Ona potrzebują-
cym śpieszy z pomocą. Strapio-
nym daje pociechę. Smutnym 
— radość! W tym Nowym Koku, 
kiedy zaczynamy podróż w nie-
znane, Bóg nam daje Maryję. 
Ufajmy! Z Maryją podróż nasza 
będzie szczęśliwa.

ks. mgr Bernard Twardowski

Koncertowo w Domu Kultury
Nowy Rok 2017 przywitaliśmy 
koncertem w wykonaniu Jacka 
Silskiego, który ma w swoim 
dorobku artystycznym wiele 
nagród i wiele wspólnych wy-
stępów z czołowymi zespołami 
i artystami polskimi i zagranicz-
nymi. Dla górowian Jacek Silski 
jest znany przede wszystkim z 
Telewizji Silezja i Śląskiej Listy 
Szlagierów. Przybyli widzowie  
mieli możliwość rozmowy z 
artystą i wysłuchali w jego wy-
konaniu przepięknych kolęd 
oraz  autorskich przebojów na 
tle pięknej, śnieżno - białej zi-
mowej scenografii. Kontakt z 
publicznością, szczerość, ciepło 
i wszechobecny uśmiech to atu-
ty, którymi wokalista oczarował 
publiczność.  Na zakończenie 
koncertu Jacek Silski wykonał 
przepiękny utwór AVE MA-

RIA. Koncert  zyskał uznanie 
publiczności, która podzięko-

wała artyście owacjami na sto-
jąco. Natomiast za stworzenie 
pięknej oprawy koncertu dzię-
kował zarówno artysta, jak i 
publiczność. Po koncercie Jacek 

Silski chętnie pozował do zdjęć 
i rozdawał autografy. Fani mo-

gli również zakupić płyty. Był to 
naprawdę bardzo udany krok w 
Nowy Rok.

Elektroniczna karta biblioteczna
Od stycznia 2017 roku, po wcześniejszym elektronicznym skatalogowaniu zbiorów, Biblioteka 
Miejska w Górze wprowadza system elektronicznej obsługi kont czytelników. 
Co to oznacza w praktyce? 

Maria finalistką zDolnego Ślązaka
Uczennica klasy 3c Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze Maria  Michalewicz 
została finalistką  XVI Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego zDolny Ślązak Gimnazjalista.

HK

Otóż odtąd, warunkiem wypo-
życzania  książek w Bibliotece 

Miejskiej jest posiadanie ELEK-
TRONICZNEJ   KARTY BI-
BLIOTECZNEJ. Karta biblio-
teczna – z własnym numerem 

identyfikacyjnym - wydawana 
jest bezpłatnie po zaktualizo-

waniu lub założeniu konta czy-
telnika w Bibliotece Miejskiej 
w Górze. Przypominamy, że w 
Internecie dostępny jest kata-

log online naszych książek. Bez 
trudu można je przeglądać na 
stronie Dolnośląskiego Zasobu 
Bibliotecznego https://www.
dzb.pl/F . Dzięki wprowadze-
niu elektronicznych kont czy-
telników każdy posiadacz karty 
będzie mógł sam monitorować 
stan swojego bibliotecznego 
konta, internetowo sprawdza-
jąc ilość wypożyczonych książek 
oraz termin ich zwrotu.

Nie masz jeszcze swojej elektro-
nicznej karty czytelnika? Zapra-
szamy do Biblioteki Miejskiej.

REd.

  W czwartek, 12.01.2017 r. – 
Maria wzięła udział w pisemnej 
części konkursu i uzyskała tytuł 
finalisty, który gwarantuje do-
datkowe punkty rekrutacyjne i 
zapewnia przyjęcie do dowol-
nej szkoły ponadgimnazjalnej. 
Maria ma na swoim koncie 
wiele sukcesów, m.in.:  jest 

dwukrotną laureatką I miejsca 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
OLIMPUS z języka polskiego;  
finalistką Ogólnopolskich Kon-
kursów Polonistycznych „Z po-
prawną polszczyzną na co dzień” 
i „Z ortografią na co dzień”; 
laureatką II miejsca w Dolno-
śląskim Konkursie Literackim o 

Laur Złotego Pióra oraz w kon-
kursach recytatorskich.   

Liczymy, że Maria znajdzie się 
na liście uczestników ustnej czę-
ści finału i powalczy o tytuł lau-
reata. Trzymamy kciuki!
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Nieodpłatna pomoc prawna - 2017 
Wraz z początkiem roku roz-
szerzony został katalog osób, 
którym przysługuje nieodpłat-
na pomoc prawna. Z dniem 1 
stycznia 2017 r. będą mogły 
skorzystać z niej również ko-
biety w ciąży, przy czym oso-
ba uprawniona będzie musiała 
przedłożyć dokument potwier-
dzający ciążę. Nieodpłatna po-
moc prawna będzie udzielana 
w zakresie związanym z ciążą i 
urodzeniem dziecka, w szcze-
gólności praw rodzicielskich i 
uprawnień pracowniczych. Ko-
biecie, która jest w ciąży, nie-
odpłatna pomoc prawna jest 
udzielana poza kolejnością. 
Przypomnijmy, komu przy-
sługuje nieodpłatna pomoc 
prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna 
przysługuje osobie fizycznej, 
zwanej dalej „osobą uprawnio-
ną”: 
1) której w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwrócenie się o 
udzielenie nieodpłatnej pomo-
cy prawnej zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecz-
nej na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 
163 ze zm.) i wobec której w 
tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobrane-

go świadczenia, lub 
2) która posiada ważną Kartę 
Dużej Rodziny, o której mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. poz. 1863), lub 
3) która uzyskała zaświadczenie, 
o którym mowa w ustawie z 
dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojenne-
go (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 
oraz z 2015r., poz. 693), lub 
4) która posiada ważną legity-
mację weterana albo legityma-
cję weterana poszkodowanego, 
o których mowa w ustawie z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o we-
teranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 
1203), lub 
5) która nie ukończyła 26 lat, 
lub 
6) która ukończyła 65 lat, lub 
7) która w wyniku wystąpienia 
klęski żywiołowej, katastrofy 
naturalnej lub awarii technicz-
nej znalazła się w sytuacji zagro-
żenia lub poniosła straty,
8) kobiecie, która jest w ciąży 
(co wykazuje przez przedłożenie 
dokumentu potwierdzającego 
ciążę).
Na terenie powiatu górowskie-
go nieodpłatna pomoc prawna 

udzielana jest w Górze oraz w 
Wąsoszu. 
GÓRA 
Adres pocztowy: 
56-200 Góra, ul. Armii Pol-
skiej 8 (dawna przychodnia), 
II piętro, pok. 316 
telefon: 65/544 39 93 
Pomoc prawna udzielana przez 
radcę prawnego i adwokata 
poniedziałek - piątek: 11:00 
-15:00 
Pomoc prawna prowadzona 
przez organizację pozarządową, 
udzielana przez radcę prawnego 
i adwokata 
poniedziałek - środa, piątek: 
7:00 - 9:00 
poniedziałek - środa, piątek: 
18:00 - 20:00 
WĄSOSZ 
Adres pocztowy: 
56-210 Wąsosz, ul. Zacisze 
10D (Zespół Placówek Kultu-
ry) parter, pok. 5 
telefon: 65/543 79 36 
Pomoc prawna prowadzona 
przez organizację pozarządową, 
udzielana przez radcę prawnego 
i adwokata 
czwartek: 14:00 - 18:00 
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Profilaktyka mammograficzna 
– informacja NFZ 
Program Profilaktyki Raka Pier-
si – etap podstawowy – w pra-
cowni stacjonarnej to działania 
mające na celu zaktywizowanie 
kobiet – mieszkanek powiatu 
górowskiego do korzystania z 
badań przesiewowych w ramach 
programu finansowanego przez 
NFZ 
Program adresowany jest do ko-
biet w wieku 50-69 lat (rocz-
nikowo), które nie korzystały 
z badania mammograficznego 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
oraz do tych, które otrzymały 
pisemne wskazanie do wykona-
nia ponownego badania mam-
mograficznego po upływie 12 
miesięcy. Programem nie mogą 
być objęte pacjentki, u których 
wcześniej zdiagnozowano w 
piersi zmiany nowotworowe o 
charakterze złośliwym. 
Badanie mammograficzne jest 
bezpłatne, nie wymaga skiero-
wania. Pacjentka może się zgło-
sić na nie sama lub po otrzyma-
niu informacji od świadczenio-
dawcy posiadającego umowę 
w danym zakresie świadczeń. 
Na badanie należy przynieść 
poprzednio wykonane zdjęcia 
mammograficzne w celu porów-
nania. 
Wczesne wykrycie chorób no-

wotworowych przyczynia się do 
uzyskania pozytywnych wyni-
ków leczenia oraz obniża koszty 
społeczne leczenia. 
Lista świadczeniodawców po-
siadających umowę zawartą z 
Dolnośląskim OW NFZ w za-
kresie Programu Profilaktyki 
Raka Piersi – etap podstawo-
wy – w pracowni stacjonarnej: 
Dla powiatów: głogowskiego, 
górowskiego, jaworskiego, le-
gnickiego, lubińskiego, polko-
wickiego, złotoryjskiego, m. 
Legnicy: 
- Głogowski Szpital Powiatowy 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 15, 67-
200 Głogów 
- NZOZ Nova Med. M. Mać-
ków i Partner – Spółka Partner-
ska Lekarzy, ul. Struga 28, 59-
220 Legnica 
- „Miedziowe Centrum Zdro-
wia” S.A. w Lubinie, ul. M. 
Sklodowskiej-Curie 54-60, 59-
301 Lubin 
- Ośrodek Diagnostyki Onko-
logicznej, ul. W. Andersa 4, 59-
220 Legnica 
- Starmedica – Centrum Dia-
gnostyki Obrazowej w Legnicy, 
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, 
59-220 Legnica 

Międzynarodowe spotkanie w Zespole Szkół 
W dniach 8 – 14 stycznia w 
Zespole Szkół im. gen. Sylwe-
stra Kaliskiego w Górze gościło 
troje wolontariuszy programu 

„Discover Lower Silesia”. Szkołę 
odwiedzili Nan Zhang z Chin, 
Mariam Gogishvili z Gruzji oraz 
Raul Sentomo z Brazylii. 
Przedstawili oni uczniom szkoły 
swoje kraje. W bardo interesu-
jący sposób opowiadali o histo-
rii, kulturze, muzyce, szkole, 
sporcie, tradycjach i potrawach. 

Przekazali mnóstwo informacji, 
posługiwali się prezentacjami 
multimedialnymi. Uczniowie 
różnych klas technikum podczas 

warsztatów mieli okazję nawiąza-
nia nowych znajomości, spraw-
dzenia swoich umiejętności ję-
zykowych oraz poznania innej 
kultury. 
Podczas warsztatów uczniowie 
mieli okazję nauczyć się podsta-
wowych zwrotów w języku por-
tugalskim, chińskim i gruziń-

skim. W trakcie tych zajęć były 
nawet tańce, nauka matematyki, 
mnóstwo żartów oraz wspólne 
zdjęcia i wymiana pamiątek. 
W wolnym czasie goście wraz ze 
swoimi opiekunami ze szkoły tj. 
Sylwią Tumiłowicz (kl. 3TEH), 
Pawłem Kasztelanem (1TL), 
Szymonem Romanowiczem (kl. 
2 TI) oraz sporą grupą nowo 
poznanych przyjaciół spędza-
li czas na spacerach, jeździe na 
łyżwach, nauce strzelania ASG. 
Wzięli udział w pokazie w tu-
nelu areodynamicznym w Feefly 
Centre w Lesznie. Była wspólna 
gra w bilard oraz gra w kręgle. 
Uczniowie wspólnie przygoto-
wali brazylijski kulinarny specjał 
brigadeiro, którym wszyscy się 
zajadali. 
Wolontariusze poznali zabytki 
naszego miasta. Po urokliwych 
zakątkach oprowadzał ich pan 
Grzegorz Trojanek, który w cie-
kawy sposób przedstawił zawiłe 
losy ziemi górowskiej. 
W piątek goście wraz z ucznia-
mi, którzy się nimi opiekowa-
li, panią dyrektor Ewą Gano i 

szkolnym koordynatorem pro-
jektu panem Mariuszem Bawo-
rowskim spotkali się z władzami 
miasta i powiatu. Opowiadali o 
sobie i dzielili się swoimi wra-
żeniami z pobytu. Wszyscy byli 
pod wrażeniem gościnności, z 
jaką się na co dzień spotykali w 
szkole i w rodzinach, w których 
gościli. Otrzymali drobne upo-
minki, które będą im przypomi-
nały o naszym mieście. 
Ostatnie dwa dni ich pobytu w 
Górze upłynęły na urodzino-
wym przyjęciu niespodziance 
oraz wspólnym wyjeździe do 
Wrocławia. Młodzież opiekująca 
się przybyłymi studentami bar-
dzo się z nimi zżyła i niektórzy 
planują rewizytę. 
Pożegnaniu uczniów ze student-
kami towarzyszyły łzy wzrusze-
nia. Wszyscy czekają na kolejną 
wizytę zagranicznych gości z or-
ganizacji AIESEC już za rok.

Od redakcji
Wizyta międzynarodowych gości 
odbywa się w ramach projektu 
Discover Lower Silesia (Odkryj 
Dolny Śląsk). Międzynarodowa 
organizacja studencka AIESEC 
co roku organizuje projekty dla 
polskich szkół i wolontariuszy z 
całego świata, których głównym 
zadaniem jest prowadzenie dzia-
łań na rzecz międzykulturowego 
zrozumienia, zwalczania stereo-
typów i nietolerancji. Organiza-
cja działa od 1948 w 120 krajach. 
W Polsce jej komitet znajduje się 
przy Politechnice Wrocławskiej. 
W tej edycji projektu studenci
-wolontariusze będą przebywać 
w Polsce przez 6 tygodni, a gó-
rowski Zespół Szkół był pierwszą 
szkołą, którą odwiedzili. W reali-
zację projektu zaangażowali się 
nie tylko uczniowie i nauczycie-
le, ale również rodzice uczniów. 
Rodziny, które goszczą studen-
tów w swoich domach starają się 
pokazać jak wygląda codzienne 
życie przeciętnej polskiej rodziny 
– w przypadku Góry – mieszka-
jącej w niewielkim mieście. m. BAwOROwSKi, T. wiTKOwSKA



13

materiały na stronę 12 i 13 przygotowuje wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze

Mammobus w powiecie – 
pracownia mobilna
W I kwartale 2017 r. na tere-
nie powiatu górowskiego będą 
udzielane świadczenia opieki 
zdrowotnej w zakresie programu 
profilaktyki raka piersi – etap 
podstawowy – w pracowni mo-
bilnej (mammobus) w ramach 
umów zawartych z DOW NFZ 
I kwartał 2017 r. 
Harmonogram 
GÓRA 
Świadczeniodawca – Geneva 
Trust Polska 
Data pobytu – 20 stycznia 2017 
r. Godziny – 9.00-17.00 Miej-
sce postoju – Powiatowy Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Górze, 
Hala Arkadia, ul. Szkolna 2A 
GÓRA 
Świadczeniodawca – Mammo-
Med. Sp. z o.o. Data pobytu 
– 24 stycznia 2017 r. Godziny 
– 9.00-17.00 Miejsce postoju – 
Powiatowy Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Górze, ul. Szkolna 2A 
JEMIELNO 
Świadczeniodawca – NZOZ 
Medica Ewa Sobkiewicz Data 
pobytu – 13 lutego 2017 r. Go-
dziny – 9.00-17.00 Miejsce po-
stoju – Remiza OSP, Jemielno 
28C 
LUBOSZYCE MAŁE 
Świadczeniodawca – NZOZ 
Medica Ewa Sobkiewicz Data 
pobytu – 14 lutego 2017 r. Go-
dziny – 9.00-17.00 Miejsce po-
stoju – Remiza OSP, Luboszyce 

Małe 15 NIECHLÓW 
Świadczeniodawca – NZOZ 
Medica Ewa Sobkiewicz Data 
pobytu – 15 lutego 2017 r. Go-
dziny – 9.00-17.00 Miejsce po-
stoju – Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Niechlowie, ul. Dworcowa 
9 
WĄSOSZ 
Świadczeniodawca – NZOZ 
Medica Ewa Sobkiewicz Data 
pobytu – 16 lutego 2017 r. Go-
dziny – 9.00-17.00 Miejsce po-
stoju – Zespół Placówek Kultury 
w Wąsoszu, ul. Zacisze 10D 
GÓRA 
Świadczeniodawca – NZOZ 
Medica Ewa Sobkiewicz Data 
pobytu – 16 lutego 2017 r. 
Godziny – 9.00-17.00 Miejsce 
postoju – Ośrodek Kultury Fi-
zycznej w Górze, ul. Sportowa 1 
GÓRA 
Świadczeniodawca – Geneva 
Trust Polska Data pobytu – 21 
marca 2017 r. Godziny – 9.00-
17.00 Miejsce postoju – Powia-
towy Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Górze, Hala Arkadia, ul. 
Szkolna 2A 
GÓRA 
Świadczeniodawca – NS ZOZ 
Diagnostyk 
Data pobytu – 22 marca 2017 r. 
Godziny – 9.00-16.00 Miejsce 
postoju – na parkingu sklepu 
Intermarche w Górze, ul. Dwor-
cowa 27

Ogłoszenie PCPR 
o naborze wniosków 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Górze informuje, że 
rozpoczęło nabór wniosków na 
zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej dla osób niepełno-
sprawnych ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
1.Dofinansowanie do zaku-
pu sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych. 
2.Dofinansowanie do likwidacji 
barier architektonicznych, tech-
nicznych oraz w komunikowa-
niu się. 
3.Dofinansowanie uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych. 
Realizacja wniosków nastąpi w 
momencie otrzymania środków 
finansowych z PFRON. Wnio-
ski będą realizowane według ko-
lejności wpływu, uwzględniając 
rodzaj i stopień niepełnospraw-
ności, aż do momentu wyczer-

pania środków przeznaczonych 
na poszczególne zadania zgod-
nie z podjętą Uchwałą Rady Po-
wiatu Górowskiego. 
Wnioski można składać w sie-
dzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Górze, ul. 
Armii Polskiej 8, 56-200 Góra, 
osobiście lub pocztą wraz z wy-
maganymi załącznikami. 
Szczegółowe informacje oraz 
druki dostępne są na stronie 
internetowej www.pcprgora.
samorzady.pl Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Górze. Ponadto szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy 
PCPR odpowiedzialni za reali-
zację tych zadań, pokój nr 11, 
9 oraz sekretariat, tel. 65/543 
28 96.

Kinga Dębowicz laureatką 
międzynarodowego konkursu 
Uczennica klasy I Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze – Kinga 
Dębowicz zajęła I miejsce w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Moja 

Mała Ojczyzna”, zorganizowanym 
przez Polską Szkołę w Waterford 
(Irlandia) oraz Ośrodek Rozwo-
ju Polskiej Edukacji za  Granicą 

w  Warszawie. Zadaniem uczest-
ników konkursu było stworzenie 
pracy multimedialnej na jeden 
z  dwóch tematów: „Moja Mała 

Ojczyzna” lub „Szkoła Widziana 
Moimi Oczami”. Kinga, decydu-
jąc się na temat pierwszy, ukazała 
piękno naszej małej, lokalnej oj-

czyzny. 
W oryginalnej prezentacji zna-
lazły się autorskie zdjęcia zabyt-
ków i przepięknych lasów Ziemi 
Górowskiej oraz adekwatne do 
fotografowanych miejsc wiersze 
najwybitniejszych poetów pol-
skich, m.in. Adama Asnyka, Ma-
rii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
Tadeusza Różewicza i  Zbigniewa 
Herberta. O prestiżu przedsięwzię-
cia świadczy fakt, że w zmaganiach 
finałowych wzięli udział ucznio-
wie z Polski, Irlandii i Francji. 

SłAWOMIR BĄCZEWSKI

MACIEJ KOSTYK

Kinga, decydując się 
na temat pierwszy, 
ukazała piękno 
naszej małej, lokalnej 
ojczyzny. 

SOSW pomaga bezdomnym 
zwierzakom w Henrykowie 
Przez cały listopad oraz część 
grudnia 2016 r. trwała akcja 
zbiórki darów dla psów i kotów 
przebywających w schronisku 
w Henrykowie. Została ona 
rozpropagowana nie tylko w 
SOSW w Wąsoszu, ale również 
w Zespole Szkół i Przedszkoli w 
Sicinach, jak i wśród indywidu-
alnych osób. Okazało się, iż los 
bezdomnych zwierząt nie jest 
im obojętny. Udało się zebrać 
dużo różnorodnych rzeczy, któ-
re pomogą przetrwać zimowy 
okres podopiecznym schroniska 
w Henrykowie. Zgromadzono 

wiele kilogramów karmy, kaszy, 
ryżu, a także miski, poduszki, 
kołdry, koce. 
21 grudnia 2016 r. organizato-
rzy akcji, wraz z trójką uczniów 
SOSW, wszystkie zgromadzone 
rzeczy zawieźli do Henryko-
wa. Mieli możliwość poznania 
schroniska oraz zwierząt w nim 
przebywających. Obecnie prze-
bywa tam 85 piesków i kilka 
kotków, które są zadbane, czyste 
i dobrze nakarmione. 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przekazali choćby 
najmniejszą rzecz na pomoc 

schronisku. Dziękujemy także 
wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas, aby poprawić sytu-
ację zwierzaków. W naszą akcję 
zaangażowali się: Danuta Ró-
żyńska, Andrzej Ziubroniewicz, 
dzieci ze szkoły podstawowej 
oraz przedszkola w Sicinach, 
dzieci objęte wczesnym wspo-
maganiem rozwoju przy PCDN 
w Górze oraz nauczyciele. 
Organizatorami akcji są i infor-
macje przygotowały:

Urszula Kwaśnica - Zielińska, 
Liliana Barwińska

Ogłoszenie PCPR w Górze 
W związku z rozpoczętym na-
borem wniosków na realizację 
zadań, które mogą być finanso-
wane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Górze informuje podmioty go-
spodarcze, które prowadzą dzia-
łalność remontowo-budowlaną 
i są zainteresowane wykonywa-
niem prac związanych z likwi-
dacją barier architektonicznych 

i technicznych (które będą ob-
jęte dofinansowaniem w 2017 
roku) o możliwości przedsta-
wienia oferty firmy, która będzie 
umieszczona na tablicy ogłoszeń 
PCPR – w celu umożliwienia 
niepełnosprawnym mieszkań-
com powiatu górowskiego ubie-
gających się o dofinansowanie 
ze środków PFRON skorzysta-
nia z tych ofert. 
Powyższe informacje (dane i 
wiarygodność firmy) proszę 

składać w terminie do 24 mar-
ca 2017 roku w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Górze, ul. Armii Polskiej 8, 56-
200 Góra, tel. 65/543 28 96. 
Dodatkowych informacji w tym 
zakresie udziela pracownik so-
cjalny odpowiedzialny za reali-
zację tego zadania Iwona Stan-
kiewicz, pokój nr 11.

SłAWOMIR BĄCZEWSKI
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Stawki podatku rolnego, od 
nieruchomości i środków 
transportowych na 2017 r.

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów
Urząd Miasta i Gminy w Górze informuje, że 1 stycznia 2017 
roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyro-
dy. Najważniejsze zmiany dotyczą zezwoleń na usunięcie drzew 
oraz sposobu i wysokości naliczanych za to opłat.

Pojemniki na piasek
Uprzejmie informujemy, że na terenie miasta oraz w miejscowo-
ści Czernina, rozstawione zostały pojemniki, w których znajduje 
się mieszanka pisaku z solą. Każdy z  mieszkańców może użyć 
mieszanki do posypania i zabezpieczenia oblodzonych chodników 
wzdłuż swoich posesji. Pojemniki zostały ustawione na ulicach:

Góra: ul. Starogórska, ul. Plac Bolesława Chrobrego, ul. Ludwika 
Zamenhofa, ul. Ks. Piotra Ściegiennego,  ul. Poznańska,  ul. Pod-
wale,  ul. Mała,  ul. Adama Mickiewicza.

Czernina: ul. Gabriela Narutowicza.

wYKAZ
na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(dz. u. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
Burmistrz Góry podaje do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Góra, użytkowanych rolniczo, przeznaczonych do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którzy wyrażają chęć 
kontynuowania dzierżawy 
Oznaczenie nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. działki
w ha

Położenie
działki

Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego
(Jednostki bilansowe)*)

1. 17/4 0,4905 Bronów LE1G/00075896/4 R
2. 411 0,1233 Chróścina LE1G/00081440/8 RM
3. 35/2 0,6600 Czernina LE1G/00072981/6 ZL
4. 113/1 0,3800 Grabowno RU
5. 218/5 0,4000 Gola Górowska LE1G/00081179/7 R, ZŁ
6. 77 0,1400 Gola Górowska LE1G/00075895/7 N
7. 118/8 0,3600 Szedziec LE1G/00075203/0 ZP/U
8. 108/21 0,3900 Stara Góra LE1G/00081442/2 9R
9. 63/2 0,0600 Sułków LE1G/00076338/2 ZPs
10. 145/2 0,9100 Sułków LE1G/00076015/2 R
11. 80/4 0,3269 Wierzowice Wielkie LE1G/00076021/7 R
12. 80/5 0,2692 Wierzowice Wielkie LE1G/00076021/7 R
13. 1206/9 2,5000 Góra LE1G/00080510/3 D4 U, S, P i KDl 9b
14. 487 0,1694 Góra LE1G/00073752/9 D8 AG
15. 370 0,2300 Góra LE1G/00073752/9 D29 R
16. 330/2 0,5738 Góra LE1G/00072756/0 D4 U, S, P
17. 331/2 0,3976 Góra LE1G/00072414/1 D4 U, S, P
18. 2011/24 0,0200 Góra LE1G/00081420/2 B62 MWn/U
19. 1218 0,7951 Góra LE1G/00073752/9 D32 R, B130 R i KDz-5a
20. 1454 0,5276 Góra LE1G/00073752/9 E8 R
21. 287 0,1600 Góra LE1G/00073752/9 D23 RZ, D10 ZL 

 i D11 ZL
22. 226/3 1,3801 Góra LE1G/00081386/1 D25 R
23. 51 0,2300 Góra LE1G/00081386/1  C15 AG
24. 1460 0,2500 Góra LE1G/00081386/1 E8 R
25. 1814/6 0,0700 Góra LE1G/00081420/2 AF100 R
26. 298 1,6206 Góra LE1G/00073752/9 D28 R
27. 316 2,9498 Góra LE1G/00073752/9 D28 R
28. 481 0,8667 Góra LE1G/00073752/9 D7 AG

29. 309 2.1391 Góra LE1G/00073752/9 D28 R
30. 359 0,7945 Góra LE1G/00073752/9 D29 R
31. 1209/5 0,1284 Góra LE1G/00081386/1 B98 ZL
32. 505 3,1621 Góra LE1G/00073752/9 D7 AG
33. 494 0,7534 Góra LE1G/00073752/9 D8 AG
34. 504 1,4616 Góra LE1G/00073752/9 D7 AG
35. 492 1,6238 Góra LE1G/00073752/9 D8 AG
36. 291 0,9000 Góra LE1G/00073752/9 D28 R
37. 588 0,9300 Góra LE1G/00081386/1 E6 R
38. 586 0,1800 Góra LE1G/00081386/1 E6 R
39. 587 0,1917 Góra LE1G/00081386/1 E6 R
40. 321 3,7691 Góra LE1G/00073752/9 D28 R
41. 226/2 1,3001 Góra LE1G/00081386/1 D25 R
42. 349/2 0,6600 Góra LE1G/00081386/1 D31 R, KDz-5a
43. 264 0,2500 Góra LE1G/00081386/1 D26R, D21 RZ
44. 274/2 0,5452 Góra LE1G/00081386/1 D27 R
45. 234 0,8161 Góra LE1G/00073752/9 D25 R
46. 1945 0,2898 Góra LE1G/00081386/1 F26 R
47. 1946 0,0875 Góra LE1G/00081386/1 F26R, F32W
48. 293 0,3151 Góra LE1G/00073752/9 D28 R
49. 1444 0,1101 Góra LE1G/000737529 E8 R
50. 129/6 0,6151 Góra LE1G/00081750/4 C16 AG
51. 1434 0,2147 Góra LE1G/00081386/1 E8 R
52. 131/1 0,0789 Kruszyniec LE1G/00073752/9 RM

*) Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
- dla jednostki bilansowej R, ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze;
- dla jednostki bilansowej ZPs, ustala się przeznaczenie na tereny pastwisk;
- dla jednostki bilansowej d4 u,S,P, ustala się usługi, przemysł, bazy i składy;
- dla jednostki bilansowej Kdi 9b, ustala się przeznaczenie na drogi publiczne układu podstawowego;
- dla jednostki bilansowej d8 AG, ustala się tereny aktywności gospodarczej;
- dla jednostki bilansowej d62 mwn/u, ustala się tereny zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności, usługi 
nieuciążliwe;
- dla jednostki bilansowej d32 R, ustala się tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej B130 R, ustala się tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej Kdz-5a, ustala się przeznaczenie na publiczne drogi układu podstawowego;
- dla jednostki bilansowej d 29R, ustala się tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej e8 R, ustala się tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej d23 RZ, ustala się przeznaczenie na tereny zakrzewień, łąk i pastwisk;
- dla jednostki bilansowej d10 ZL, ustala się przeznaczenie na tereny zieleni leśnej;
- dla jednostki bilansowej d11 ZL, ustala się przeznaczenie na tereny zieleni leśnej;
- dla jednostki bilansowej d25 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej C15 AG, ustala się przeznaczenie na tereny aktywności gospodarczej;
- dla jednostki bilansowej AF100 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej d28 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej d29 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej d7 AG, ustala się przeznaczenie na tereny aktywności gospodarczej;
- dla jednostki bilansowej d8 AG, ustala się przeznaczenie na tereny aktywności gospodarczej;
- dla jednostki bilansowej b98 ZL, ustala się przeznaczenie na tereny zieleni leśnej;
- dla jednostki bilansowej E6 R, ustala się przeznaczenie na tereny polowych;
- dla jednostki bilansowej d28 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej d31 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej d26 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej d21 RZ, ustala się przeznaczenie na tereny zakrzewień, łąk i pastwisk;
- dla jednostki bilansowej d27 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej d25 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej F26 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych;
- dla jednostki bilansowej F32 w, ustala się przeznaczenie na tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę;
- dla jednostki bilansowej C16 AG, ustala się przeznaczenie na tereny aktywności gospodarczej oraz urządzenia komuni-
kacyjne i sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
- dla jednostki bilansowej RM ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych i ogrodniczych;
- dla jednostki bilansowej ZL, ustala się przeznaczenie na tereny lasów;
- dla jednostki bilansowej Ru, ustala się przeznaczenie na tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych i ogrodniczych w gospodarstwach leśnych i rybackich;
- dla jednostki bilansowej Zł, ustala się przeznaczenie na tereny łąk;
- dla jednostki bilansowej N, ustala się przeznaczenie jako nieużytki;
- dla jednostki bilansowej ZP/u, ustala się przeznaczenie na tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług;
- dla jednostki bilansowej 9 R, ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze.
Nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu dzierżawy uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych (pokój 108) lub pod numerem tel. (65) 544 36 31.

O G ł O S Z E N I A  G M I N N E

Burmistrz Góry informuje, że 
w 2017 r. obowiązują następu-
jące stawki podatku rolnego:
- stawka dla gruntów stano-
wiących gospodarstwo rol-
ne wynosi 131,10 zł za 1 ha 
przeliczeniowy
- stawka dla gruntów rolnych 
niestanowiących gospodarstwa 
rolnego, objętych podatkiem 
rolnym  wynosi 262,20 za 1 ha.
Stawki podatku od nierucho-
mości określone zostały Uchwa-
łą NR XXXI/219/16 Rady 
Miejskiej Góry z dnia 29 listo-
pada 2016 r. 

Stawki podatku od środków 
transportowych określone zosta-
ły Uchwałą NR XXXI/220/16 
Rady Miejskiej Góry z dnia 29 
listopada 2016 r.  
Obowiązujące wersja poszcze-
gólnych deklaracji są dostępne 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Góra pod na-
zwą www.bip.gora.com.pl w za-
kładce – gospodarka finansowa 
– podatki i opłaty lokalne. 

Zgodnie z nowymi przepisami 
nie ma już obowiązku posia-
dania zezwolenia na usunięcie 
krzewów rosnących w skupisku 
o powierzchni do 25 m2,  drzew 
rosnących na nieruchomościach 
należących do osób fizycznych i 
usuwanych na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, a także  usuwanych 
w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowa-
nia rolniczego.  Zniknął także 
obowiązek posiadania zezwole-
nia na usunięcie drzew o obwo-
dach do 100 cm dla gatunków 
szybko rosnących, takich jak 

topole, wierzby, kasztanowiec 
zwyczajny, klon jesionolistny, 
klon srebrzysty, robinia akacjo-
wa, platan klonolistny oraz do 
50 cm dla pozostałych gatun-
ków, bez względu na cel usunię-
cia i formę własności gruntu, z 
którego jest usuwany.
Przepisy nowej ustawy będą sto-
sowane również dla wszystkich 
spraw rozpoczętych w 2016 
roku i niezakończonych osta-
teczną decyzją przed 31 grudnia 
2016 r..

REd.

REd.
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O G ł O S Z E N I A  G M I N N E
KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BuRmiSTRZ GóRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego.
Wykaz dotyczy: 

- nieruchomości o powierzchni 2,7057 ha, położonej w obrębie miasta Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 1974/3,

- nieruchomości o powierzchni 1,5004 ha, położonej w obrębie miasta Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 3/4.

Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Gospodarki Komunalnej  i mieszkaniowej – pok. 108 – urząd miasta 
i Gminy, 
56-200 Góra, ul. Adama mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r. poz.  1490)

 
BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 586/1 o powierzchni całkowitej 0,1408 ha, sklasyfikowana jako Br-PsIV. Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00090462/4. Działka wolna 
jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM,  
dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach  rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych.
Działka posiada dostęp do drogi. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 2 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. 
Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108,  
tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 26.500,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia                          11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z  2016 r.  poz. 710  ze zm.).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 MARCA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złote 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r. w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź                       na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z 
dopiskiem: „Przetarg         na działkę nr 586/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 

oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji, jeżeli 

wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się 
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.   z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu    i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r. poz.  1490)

 BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 162/3 o powierzchni całkowitej 0,1463 ha, sklasyfikowana jako Br-PsVI. Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00090814/7.  Działka wolna 
jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM,  dla której ustala się przeznaczenie na 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach  rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym, nie ogrodzona. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 5 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, 
tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 21.945,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z  2016 r.  poz. 710  ze zm.).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 MARCA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.195,00 zł (słownie: dwa tysiące tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 marca 2017 r. 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z 
dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 162/3”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 

oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli 

wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się 
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.   z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.  1490)

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I OGRANICZONY PRZETARG USTNY
na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Strumyk, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr:

- 96 o powierzchni całkowitej 0,0479 ha, sklasyfikowana jako PsIV;. Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00098945/0. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Działka nie posiada dostępu do drogi. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 2 stycznia 2017 r.
Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości sąsiednich, ze względu na brak bezpośredniego dostępu działki do drogi. Osoby, które spełniają 
warunki przystąpienia do przetargu, na trzy dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 28 lutego 2017 r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 7.700,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  
2016 r.  poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 marca 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej    do dnia 28 lutego 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
w Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 96”. Data 
wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu 

wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają tego 

przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od 
daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO                              

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 
106) wykaz nr GK.6840.18.2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonej w Górze przy ul. Wrocławskiej nr 44, oznaczonej jako działka nr 2028/2 o powierzchni 0,0812 
ha. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej – pok. nr 106, Urząd 
Miasta i Gminy 56-200 Góra ul. Mickiewicza nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 
106) wykaz nr GK.6840.29.2016  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonej w Górze w rejonie ul. Lipowej, oznaczonej, jako działka nr 485 o powierzchni 0,0316 ha. 
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pok. nr 106, Urząd 
Miasta i Gminy 56-200 Góra ul. Mickiewicza nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) 
wykaz nr GK.6840.32.2016  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej 
w Górze w rejonie ul. Al. Jagiellonów, oznaczonej jako działka nr 2080/10 o powierzchni 0,0019 ha.  Wykaz wywieszono 
również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pok. nr 106, Urząd 
Miasta i Gminy 56-200 Góra  ul. Mickiewicza nr 1, tel. 065 5443628.

O G Ł O S Z E N I E
        Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z 
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposób i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.                   poz. 1490)

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

I  przetarg  ustny   nieograniczony
na  sprzedaż  następującej  nieruchomości, której właścicielem jest Gmina Góra:

Nr

działki

Pow.

w  ha

Nr   KW Położenie

Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Forma

zbycia

Cena )*

wywoławcza  

 w  zł netto

  491 0,9331 LE1G/

00073752/9

Nieruchomość

niezabudowana 

położona w Górze w 
rejonie ul. Lipowej

Nieruchomość jest 
przeznaczona jako tereny 
aktywności gospodarczej

na 

własność 141.200,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą         z  dnia 11.03.2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.710 z późniejszymi zmianami)
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy 
uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Dostęp do działki poprzez drogę 
gruntową. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej - pok.nr 106, tel.65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.
com.pl w dziale PRZETARGI.

Wadium w wysokości 14.120,00 zł, należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia     14 lutego 2017 r. na konto Gminy Góra – PKO BP S.A. O/ Góra nr 45 
1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 1238”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 LUTEGO 2017 r. O GODZINIE  830 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu 
przetargu:

•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 

oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1061). 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami    z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) – upłynął 28 grudnia 2016 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia 
umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.      
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Morsy 2017
1 stycznia, w samo południe grupa 6. górowskich morsów tradycyjnie zażyła kąpieli w zimnych 
wodach Baryczy. W tym dniu temperatura powietrza wynosiła +3 °C, a temperatura wody +1°C, 
natomiast lód na zalewie w Ryczeniu miał 5 cm grubości. I to utrudnienie (należało go bowiem 
rozrąbać), spowodował, że kąpiel przeniesiono na wartki nurt Baryczy przy tamie w Ryczeniu. 

Halowe Grand Prix Góry
Od 10 grudnia rozpoczęła się druga edycja cyklu turniejów o 
Halowe Grand Prix Góry organizowane przez trenera Toma-
sza Gąsieckiego. W poprzedniej części udział wzięło 530 dzieci 
- wszystkie otrzymały nagrody w postaci medali. W tej edycji 
zgłoszonych jest już 720 osób, które rywalizują w rocznikach 
2009,2008,2007,2006,2005.

S P O R T

Tegoroczną kąpiel zaliczyli: 
Roman Tycki (po raz drugi), 
Leszek Kopeć (3. raz), Edward 
Szendryk (9. raz), Edward Rydz 
(14. rok z rzędu), Marek Sady 
(po raz 22.) i Bogdan Kaiser- 
niekwestionowany lider, bo-
wiem 43. rok z rzędu zażywał 
noworocznej kąpieli. W tym 
roku w gronie morsów znalazła 
się również kobieta – Barbara 
Trzósło, która debiutowała za-
nurzeniem  w wodzie po kolana. 
Gratulujemy odwagi. Po kąpieli 
tradycyjnie wzniesiono nowo-

roczny toast dobrze schłodzo-
nym szampanem. Górowskim 
morsom, jak co roku towarzy-
szyła grupa fanów i były to: 
Halina Szendryk, Halina Cze-
kaj, Daniela Tycka, Ewa Sady, 
Janina Błyga i Anna Kłak oraz 
panowie: Grzegorz Oberg, Ma-
rek Piesiewicz (wieloletni mors, 
który w tym roku zrobił sobie 
przerwę), Czesław Błyga i Józef 
Korcz. Wszyscy obecni umówili 
się na kolejne spotkanie za rok, 
ale już teraz planują wyjazd do 
Mielna, gdzie w marcu spoty-

kają się morsy z całej Polski. Być 
może któryś z fanów powiększy 
grono górowskich morsów? 

Zimne wody 
Baryczy niestraszne 
górowskim morsom.

W roczniku 2009 pierwsze 
miejsce zajęła drużyna ELPA 
ŚWIĘCIECHOWA, a nasz 
zespół zajął wysokie 6. miej-
sce na 12 drużyn. W roczniku 
2008 zagrało 14 drużyn, nasz 
zespół zajął 13 miejsce. Poziom 

zawodów był bardzo wysoki, o 
czym świadczą rzuty karne w 
półfinałach meczu o 3. miejsce 
i finale, który wygrała Kania 
Gostyń. Nasi chłopcy z rocz-
nika 2008 trenują od niedaw-
na, więc cieszymy się, że mogą 
się ogrywać z najlepszymi. W 

turnieju zagrały dotychczas dru-
żyny: Pogoń Góra, Kania Go-
styń, Elpa Święciechowa, Korona 
Wschowa, Akademia Strzał w 10, 
Olympic Wrocław, Trojan Lądek 
Zdrój, PKS Racot, Stella Luboń, 
Awdaniec Pakosław. Dziękuje-

my OKF Góra za udostępnie-
nie obiektu i fachową obsługę 
personelu. Na otwarciu turnieju 
zatańczyły Mażoretki z zespołu 
ARTIS. Było więc i sportowo i 
radośnie.

REd.

Biegali charytatywnie
Zimowa aura nie przeszko-
dziła biegaczom  zjawić się w 
niedzielę na stadionie miej-
skim w Górze, aby biegać w 
szczytnym celu. Bardzo cie-
szy postawa przybyłych osób. 
Dlatego chcielibyśmy serdecz-
nie podziękować wszystkim, 
którzy zdecydowali się wziąć 
udział w 10 godzinnym biegu 
„Charytatywna 400-tka”, któ-
rego celem było zbieranie fun-
duszy na rzecz WOŚP. Każdy z 
uczestników dał z siebie wiele, 
czego efektem było wybiega-
nie 1899 okrążeń (759,6 km). 
Najwięcej, bo aż 198 (79,2 
km) okrążeń pokonał Łukasz 

Potoczny, który biegał z nami od 
samego początku do zakończe-
nia imprezy (z krótką przerwą na 
posiłek). Łącznie zebrano kwotę 
1287,77 zł, w tym 464,00 zł od 
sponsora. 

Wielkie podziękowanie dla 
Państwa Joanny i  Roberta 
Gezela sklep  euforiabiegacza.
pl  oraz Pana Marcina Matu-
szewskiego, którzy poświęcili 
swój czas, by bezinteresownie 
pomóc w organizacji biegu.

Dzieciaki kontra Dzieciaki
14 stycznia 2017 r. w hali spor-
towej Arkadia odbył się Turniej 
Przedszkolaków DZIECIAKI 
KONTRA DZIECIAKI „Poma-
gamy na sportowo”, w ramach 
25 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Do rywa-
lizacji zgłosiły się cztery przed-
szkola. Drużyny składały się z 
ośmiu zawodników (nauczyciela, 
rodzica i sześciorga dzieci). Każ-
dy zawodnik z entuzjazmem oraz 

ogromnym zaangażowaniem 
startował w poszczególnych kon-
kurencjach. Po tak zaciętej wal-
ce, spośród startujących zostali 
wyłonieni najlepsi. O kolejności 
miejsca zdecydowała suma zdo-
bytych punktów. Wszyscy mali 
uczestnicy zawodów nagrodzeni 
zostali certyfikatami uczestnic-
twa, plakatami WOŚP oraz słod-
kimi upominkami. Na reprezen-
tacje przedszkoli czekały pamiąt-

kowe puchary oraz dyplomy.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Przedszkole Nr 3 (26 
punktów)
II miejsce Przedszkole ze Ślubowa 
(21 punktów)
III miejsce Przedszkole z Czerni-
ny (20 punktów)
IV miejsce Przedszkole Nr 1 (17 
punktów)

OKF GóRA


