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Ponad milion złotych 
na żłobek i klub dziecięcy
Gmina Góra otrzymała, w ramach programu „Maluch+”, dofinansowanie na utwo-
rzenie 90 miejsc z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy w budynku obecnej 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w Górze. Kwota dofinansowania wynosi 
1 149 344,40 zł.

Baza obiektów sportowych 
w Gminie Góra
Łącznie Gmina Góra wydatkowała na obiekty sportowe kwotę 17 656 161,53 
zł, dofinansowanie z zewnątrz 7 021 750 zł, w tym z Funduszy Rozwoju Kultury 
Fizycznej wyniosło 3 291 100 zł  

Od lewej: Radny Rady Miejskiej Jerzy Maćkowski, Prezes Oddziału LOK Góra-Głogów Bogdan Potoczny, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, organizator 
zawodów HFC  Daniel Cieślak, członek Zarządu LOK Andrzej Zdyb 
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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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Gmina Góra otrzyma 
prawie 2 mln. zł 
na  budowę sieci 
kanalizacji 

Budowa drogi łączącej 
Al. Jagiellonów z os. 
Kazimierza Wielkiego
Poniżej prezentujemy projekt 
budowlany drogi łączącej Al. 
Jagiellonów z osiedlem Kazi-
mierza Wielkiego. Projektowa-
ny łącznik będzie kontynuacją 
wjazdu, który powstał przy 
ukończonym w ubiegłym roku 

parkingu i chodnika, znajdu-
jących się przy Al. Jagiellonów.  
Za projekt odpowiedzialna jest 
frma P-M Camino Paulina 
Krzemień z Poznania.

as

Dofinansowanie na sieć 
kanalizacji sanitarnej 
Na podstawie złożonego przez 
Gminę wniosku o dofinansowa-
nie do Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014-2020, 
wybudowana zostanie sieć kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości 
Borszyn Mały i Borszyn Wielki. 
W ogłoszonej przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dol-
nośląskiego liście rankingowej, 
przyznano nam kwotę ponad 
1,9 mln zł. Zgodnie z porozu-
mieniem z Gminą Bojanowo, 
ścieki z w/w miejscowości zo-
staną zrzucone do oczyszczal-
ni ścieków w Bojanowie po-
przez sieć kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Giżyn. Prace 
budowlane, które mają objąć 
swym zakresem budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej o długości 
ponad 6 km powinny zakoń-
czyć się w roku 2017. Szacowa-
ny koszt inwestycji to ponad 3 
mln zł. Niniejsze zadanie ma na 
celu poprawę życia mieszkań-
ców wskazanych miejscowości i 
rozwój gospodarczy.

W tym miejscu składamy po-

dziękowania Zarządowi Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
czele z Panem Cezarym Przy-
bylskim – Marszałkiem Wo-
jewództwa Dolnośląskiego za 
wsparcie i wskazanie Gminy 
Góra do dofinansowania.

źródło: http://www.umwd.
dolnyslask.pl/obszarywiej-
sk ie/prow-2014-2020/ak-
tualnosci-prow-2014-2020/
a r t yku l / l i s t a - r ank ingowa
-operac j i - t ypu-gospodar -
ka-wodno-sciekowa-nabor-z
-dn-24102016-07122016/

Spotkanie z firmą „Karina”
8 lutego br. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz spotka-
ła się z przedstawicielami au-

striackiej firmy „Karina” – Pre-
zesem   Wolfgangiem Tratzem 
oraz Ireną Hryniewiecką. W 
spotkaniu dział wziął również 
Prezes Spółki TEKOM Adam 
Ćwian oraz Naczelnik Wydziału 
Planowania i Realizacji Inwesty-
cji Piotr Głowacki. Spotkanie 
dotyczyło planów rozwojowych 

i inwestycyjnych, jakie w naj-
bliższym czasie ma podjąć firma 
„Karina” na naszym terenie. Od 

2013 r. firma wynajmuje halę 
produkcyjną przy ul. Poznań-
skiej 34 w Górze pod produkcję 
mebli. Umowa najmu została 
zawarta z Techniką Komunalną 
’Tekom’’.

System Wspomagania 
Ratownictwa Medycznego
Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak informuje, że rozpo-
częto uruchamianie Systemu 
Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego na obszarze Dol-

nego Śląska. System ma na celu 
ujednolicenie oraz usprawnienie 
na terenie całego kraju przeka-
zywanie informacji o zdarze-
niu medycznym skutkującym 
zadysponowaniem Zespołów 
Ratownictwa Medycznego. W 
pierwszej kolejności system zo-
stał uruchomiony na obszarze 
powiatu górowskiego. Urucho-
mienie systemu na obszarze 
powiatu górowskiego spowodo-

wało, że Zespoły Ratownictwa 
Medycznego są dysponowane 
przez dyspozytorów ze skoncen-
trowanej dyspozytorni medycz-
nej w Legnicy. Sukcesywnie do 
końca roku System Wspomaga-

nia Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego obej-
mie obszar całego województwa 
dolnośląskiego, a zadysponowa-
nie Zespołów Ratownictwa Me-
dycznego następować będzie z 
dwóch dyspozytorni w Legnicy 
i we Wrocławiu.
źródło: duw.pl
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E. mAćKOwSKA

Na terenie Gmi-
ny Góra z usług 
wodociągowych 
korzysta około 
99% odbiorców 
ludności, a z usług 
kanal izacyjnych 
około 70%. Sieci 
wodociągowo-ka-
nalizacyjne wyma-
gają remontów i 
konserwacji, szcze-
gólnie te, które 
eksploatowane są 
powyżej 50 lat, co 
w przypadku sie-
ci wodociągowych 
wynosi 32 %, a sie-
ci kanalizacyjnych 
70%

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 16 lutego br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Góry. Po otwarciu sesji przez przewodniczącego 
Rady Miejskiej Jerzego Kubickiego, wysłuchaniu hymnu Góry, radni jednomyślnie przyjęli protokoły z poprzednich sesji. 

Po tym nastąpiła miła niespodzian-
ka, a jej sprawcami byli Prezes Za-
rządu LOK Oddział Góra-Głogów 
Bogdan Potoczny i członkowie 
Zarządu: Andrzej Zdyb i Daniel 
Cieślak, którzy w imieniu Zarzą-
du Głównego LOK w Warszawie 
wręczyli Burmistrz Góry Irenie 
Krzyszkiewicz i radnemu Jerzemu 
Maćkowskiemu Medale za Zasługi 
dla Ligi Obrony Kraju. Już po cere-
monii, ciepłe słowa na temat obec-
nej działalności LOK wypowiedzieli 
i Burmistrz Góry i Przewodniczący 
Rady, który ponadto wyjaśnił zgro-
madzonym, na czym obecnie pole-
ga działalność LOK w środowisku. 
Następnie Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz przedstawiła zebra-
nym sprawozdanie z działalności 
Burmistrz w okresie międzysesyj-
nym. W okresie od 20 grudnia 2016 
r. do 16 lutego 2017r. wydała 34 
zarządzenia. Wdrożona została zgo-
da na udzielanie zamówień publicz-
nych w formie przetargu (9 spraw), 
m.in. na opracowanie 
dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej 
dla zadania inwesty-
cyjnego „Przebudowa 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Piastów 
w celu utworzenia 
żłobka i klubu dzie-
cięcego”. Burmistrz 
szczegółowo omówiła 
tę kwestię, informu-
jąc, że planowana 
inwestycja pozwoli 
zatrudnić 18 osób, co 
jest bardzo korzystne 
z uwagi na zmiany, 
jakie zachodzą w 
oświacie. Docelowo 
obiekt będzie w stanie 
przyjąć 90 maluchów. 
Inne ważne inwe-
stycje to: wykonanie 
robót budowlanych 
Przebudowa tere-
nu przy garażach ul. 
Wierzbowa; opraco-
wanie dokumentacji projektowo
-kosztorysowej dla Kompleksowego 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych 
przy ul. Witosa; wykonanie robót 
budowlanych: Przebudowa chod-
ników przy ul. Konopnickiej i Prze-
budowa pomieszczeń w świetlicy 
wiejskiej w Wierzowicach Wielkich; 

opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla: Przebudo-
wy klatki schodowej w budynku ko-
munalnym przy ul. Narutowicza w 
Górze i wykonanie elewacji na tym 
budynku;  Wykonanie pokrycia da-
chowego na budynku komunalnym 
przy ul. Narutowicza w Czerninie i 
na budynku komunalnym ul. Mała 
w Górze oraz wymiana nawierzchni 
drogi i chodnika przy ul. Konarskie-
go i Sikorskiego w Górze. Burmistrz 
przypomniała, że Gmina Góra do-
finansowuje tych, którzy zakładają 
przydomowe oczyszczalnie ścieków i 
podejmują działania w celu usunięcia 
azbestu, a od stycznia 2018 r. Gmina 
Góra będzie dofinansowywała wy-
mianę ogrzewania c.o. na ogrzewa-
nie ekologiczne (w ramach walki ze 
smogiem, który i mieszkańcom na-
szego miasta mocno daje się we zna-
ki przy bezwietrznej pogodzie). Bur-
mistrz szczegółowo poinformowała 
zebranych na sesji o umorzeniach za-
ległości podatkowych, odroczeniach 

spłat, rozłożeniach 
na raty zaległości 
za odpady komu-
nalne, mówiła o 
pracy Straży Miej-
skiej w okresie 
międzysesyjnym, 
a także o spotka-
niach, w których 
brała udział, a 
które wynikły i 
z bieżącej pracy 
Burmistrz, jak 
również z potrzeb 
środowiskowych. 
Przedstawiła także 
nowego p.o. I Za-
stępcę Komendan-
ta KPP w Górze, 
którym , od 1.II.
br. został nadko-
misarz mgr Jacek 
Gregor. Obowiąz-
ki Komendanta 
pełni podkom. 
mgr Krzysztof Ci-
chla. Burmistrz 

przypomniała także radnym ich pra-
wa i obowiązki, a drogę urzędową 
przy załatwianiu spraw (interpelacje 
i zapytania radni mogą zgłaszać nie 
tylko na sesji, ale również za po-
średnictwem Biura Obsługi Rady) i 
czym powinien cechować się radny. 
Kolejnym punktem sesji było przy-

jęcie przez radnych sprawozdania z 
wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego w 2016 
r.; podjęcie przez radnych następu-
jących projektów uchwał: zmienia-
jącą uchwałę budżetową Gminy 
Góra na rok 2017 oraz wieloletnią 

prognozę finansową Gminy Góra; 
w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej dla Województwa Dolno-
śląskiego – w postaci sfinansowania 
50% nakładów na realizację zadania 
pn.: „Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 324 na odcinku - ul. Wro-
cławska w m. Góra do m. Kłoda 
Górowska” – 495 000 zł. Pełna war-
tość zadania to kwota 990 000 zł. 
oraz w postaci sfinansowania 55% 
nakładów na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 324 w zakresie budowy chod-
nika w m. Jastrzębia” – 259 215 
zł. Pełna wartość zadania to kwota 
471 300 zł; w sprawie zaciągnię-
cia przez Gminę Góra pożyczki ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu na dofinan-
sowanie zadania „Zakup i montaż 6 
lamp solarowych”; w sprawie zacią-
gnięcia przez Gminę Góra pożyczki 
ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu na 
dofinansowanie zadania pn. „Insta-
lacja urządzeń oświetlenia ulicznego 
w ramach zadania pn.: Uzbrojenie 
terenu - osiedle ul. Lipowa etap I”; 
w sprawie planu pracy Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej Góry na 
rok 2017; zmieniającą uchwałę w 
sprawie ustalenia składu osobowe-

go komisji stałych Rady Miejskiej 
Góry; zmieniającą uchwałę w spra-
wie określenia opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego; w 
sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego; w 
sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warun-
ków, zasad i opłat za korzystanie z 
nich;. Przed procedurą głosowania 
przewodniczący właściwych ko-
misji przedstawiali stanowiska wy-
pracowane podczas posiedzenia 
komisji. Wszystkie komisje jedno-
głośnie były za. Podobnie radni w 
trakcie głosowania poszczególnych 
uchwał. Rozbieżność w głosowa-
niu (meritum sprawy wyjaśniał 
Przewodniczący RM i Burmistrz 
Góry) w sprawie załatwienia skargi 
na działalność dyrektora Admi-
nistracji Lokali Komunalnych w 
Górze, radni 12 głosami za, przy 4 
wstrzymujących się, uznali że skarga 
jest bezzasadna. Burmistrz deklaro-
wała, że powołana zostanie nieza-
leżna komisja (ekspert) do zbadania 
przyczyn budowlanych, które były 
powodem złożenia skargi. Znaczną 
część sesji zajęła sprawa uchwalenia 
„Wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2016-2020 spółki Technika 
Komunalna „TEKOM” Sp. z o.o. 
Przyjęcie tego Planu było wyma-
gane, by Spółka mogła aktywnie 
uczestniczyć we wszystkich możli-
wych i korzystnych dla niej progra-
mach o dofinansowanie ze środków 
unijnych i z funduszy ochrony śro-
dowiska. Szczegółowo Wieloletni 

Plan omówił prezes Spółki Adam 
Ćwian, przedstawiając wykaz pla-
nowanych przedsięwzięć z uzasad-
nieniem, a tych w okresie od roku 
2016 do 2020 będzie 10 (wliczając 
już rozpoczęte prace inwestycyjne w 
Czerninie) i będą to m.in.: budowa 
wodociągu Sławęcice-Strumien-

na, Budowa sieci wodociągowej w 
Czerninie etap II, Modernizacja 
Stacji uzdatniania Wody (SUW) w 
Ryczeniu, Góra, Wierzowice Wiel-
kie, Wdrożenie systemu zdalnych 
odczytów wodomierzy, Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Czerninie 
i Czerninie Dolnej, Budowa przy-
łącza kanalizacji sanitarnej na ul. 
Batorego w Górze, Monitoring 
przepompowni ścieków 4 obiekty w 
Górze i Włodkowie Górnym, Bu-
dowa przyłączy kanalizacji sanitar-
nej w Czerninie i Czerninie Dolnej. 
Radni przedstawiony Plan (po serii 
pytań, uzupełniających ich wiedzę w 
tym temacie) przyjęli jednogłośnie. 
W trakcie sesji oraz w interpelacjach 
i zapytaniach radni (W. Grzebie-
luch, J. Maćkowski, R. Mazulewicz, 
R. Borawski, A. Chmiel),  pytali o 
sprawy ich nurtujące, wymagające 
wg nich dodatkowych wyjaśnień, 
ale także dziękowali za pozytywną 
realizację lub interwencję. Odpo-
wiedzi udzielali i Burmistrz Góry i 
Przewodniczący RM oraz pracow-
nicy UMiG. Wolnych wniosków i 
głosów nie było, wobec powyższego 
sesja, po prawie 3 godz. obrad, zo-
stała zamknięta.
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W Górze powstanie 
żłobek i klub malucha. 
Gmina na ten cel 
uzyskała 1 149 344,40 
zł 

368 mln na poprawę 
infrastruktury drogowej
W tym roku Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego prze-
znaczy 368 mln zł na poprawę 
infrastruktury drogowej w na-
szym regionie. Remonty dróg 
wojewódzkich, budowa chod-
ników i ścieżek rowerowych 
sprawiają, że dolnośląskie drogi 
z roku na rok są w coraz lep-
szym stanie. – Staramy się działać 
kompleksowo. Budujemy zarówno 
obwodnice wielu dolnośląskich miast, 
takich jak Miękinia, Góra czy Bo-
lesławiec, ale pamiętamy również o 
poprawie standardu pozostałych dróg 
wojewódzkich. Oprócz remontów na-
wierzchni powstają też między innymi 
nowe bezpieczne chodniki i ścieżki 
rowerowe – mówi Cezary Przy-
bylski, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego*.
Obecnie prace związane z re-
alizacją budowy obwodnicy 
Góry koncentrują się na pra-
cach przygotowawczych, a kon-
kretnie dotyczą opracowywania 
raportu oceny oddziaływania 
na środowisko tej inwestycji. 
W obecnych uwarunkowaniach 
prawnych jest to kluczowy do-

kument na etapie przygotowy-
wania inwestycji. Na tym etapie 
raport oddziaływania inwestycji 
na środowisko przedłożony zo-
stał regionalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu. Obecnie trwają prace 
nad jego oceną. Zgodnie z pi-
smem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, uzgod-
nienie warunków realizacji 
przedsięwzięcia winno być wy-
dane do końca lutego 2017 r. Po 
otrzymaniu przez Burmistrza 
Góry ww. dokumentu, możliwe 
będą dalsze kroki zmierzające 
do wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację inwestycji.
Planowana obwodnica ma mieć 
długość 3,5 km, a realizowana 
będzie zgodnie wariantem nr 6. 

źródło: umwd.dolnyslask.pl

Informator teleadresowy 
Gminy Góra
Gmina Góra wydała nowy In-
formator teleadresowy Gminy. 
Informator zawiera wykaz ad-
resów i telefonów do urzędów, 
instytucji, parafii, zakładów 
leczniczych, aptek, banków, 
lokali gastronomicznych i noc-
legowych oraz stacji paliw znaj-
dujących się na terenie Gminy. 
Do informatora dołączony jest 
plan Góry, a na jego odwrocie 
mapa całej Gminy. Jako pierwsi 
informator otrzymali uczestnicy 
uroczystej sesji Rady Miejskiej 
Góry w dniu 28 stycznia br. 

Informator dostępny jest nie-
odpłatnie w punkcie informa-
cyjnym Urzędu Miasta i Gminy 
w Górze. Publikacja ta wydana 
została w nakładzie 2 tys. egz. 
Skład i druk informatora wyko-
nała górowska firma „Grafi” s.c. 
Jacek, Kulesza, Robert Kulesza. 
Ciekawostką tego wydania, 
szczególnie planu miasta Góra, 
jest zaznaczony przebieg mają-
cej niebawem powstać obwod-
nicy Góry.

Ponad milion złotych na żłobek 
i klub dziecięcy
Miło jest nam poinformować, że Gmina Góra otrzymała, w ramach programu „Maluch+”, do-
finansowanie na utworzenie 90 miejsc z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy w budynku 
obecnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Piastów. Wnioskowana kwota dofinansowania 
to 1 796 412,00 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi  1 149 344,40 zł.

Efektem rzeczowym inwestycji 
będzie oddanie do użytku prze-
budowanego budynku szkoły 
podstawowej nr 1 przy ul. Pia-
stów, w celu utworzenia w nim: 
żłobka, w ramach którego prze-

widuje się utworzenie 60 miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 
klubu dziecięcego w ramach 
którego planuje się utworzenie 
30 miejsc opieki nad dzieć-
mi do lat 3. W chwili obecnej 
w budynku mieście się szkoła 
podstawowa nr 1 – klasy 1-3. W 
związku z planowaną reformą 
oświaty polegającą m.in. na li-
kwidacji gimnazjów, dzieci z tej 
szkoły przeniesione zostaną do 
budynku Szkoły Podstawowej 
przy ul. Konopnickiej, a klasy 
4-8 z budynku przy Konop-
nickiej przeniesione zostaną do 
budynku obecnego Gimnazjum 
Nr 1 w Górze.  Zakres rzeczowy 
zaplanowany do realizacji w ra-
mach przedmiotowej inwestycji 
jest racjonalny z punktu widze-

nia celu, któremu ma służyć. Na 
terenie Gminy Góra nie funk-
cjonuje publiczny żłobek, który 
zapewniałby opiekę dzieciom w 
formie pełno wymiarowej, co 
najmniej 8 godzin dziennie, aby 

umożliwić matkom podjęcie 
pracy na cały etat. Ponadto za-
potrzebowanie na usługę świad-
czenia opieki nad dziećmi do lat 
3 w formie klubu dziecięcego 
w liczbie do 5 godzin dziennie 
jest na tyle duże, że Gmina Góra 
zdecydowała się na utworzenie 
miejsc dodatkowych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej przeznaczy-
ło w tym roku na utworzenie 
i utrzymanie miejsc opieki w 
żłobkach, klubach dziecięcych 
i u dziennych opiekunów 151 
mln zł. Dzięki temu powsta-
nie ok. 12 tys. nowych miejsc 
opieki, a prawie 43 tys. otrzyma 
dofinansowanie do funkcjo-
nowania. Tegoroczny Program 
„MALUCH plus“ składał się 

z czterech modułów. Moduł 
pierwszy skierowany był do 
gmin, które mogły się ubiegać 
o środki na utworzenie w 2017 
r. nowych miejsc opieki i ich 
utrzymanie. Środki z drugiego 
modułu zostaną przeznaczone 
na częściowe pokrycie kosz-
tów utrzymania w instytucjach 
gminnych i niegminnych. Trze-
ci moduł skierowany został 
do uczelni, które mogły tak, 
jak gminy, pozyskać środki na 
utworzenie w 2017 r. nowych 
miejsc opieki i ich utrzymanie.
Nowością był moduł 4 skiero-
wany do podmiotów niegmin-
nych, w ramach którego można 
było ubiegać się o dofinanso-
wanie do tworzenia nowych 
miejsc opieki, a nie tylko - jak 
dotychczas - do funkcjonowa-
nia miejsc. Od początku funk-
cjonowania programu, czyli od 
2011 r. Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej prze-
znaczyło na wsparcie rozwoju 
miejsc opieki nad najmłodszymi 
ponad 774,4 mln zł.

Świat Malucha otrzymał kolejne dofinansowanie
W ramach drugiego modułu rządowego programu „Maluch+” 2017, gmina Góra otrzymała w tym roku  25 200,00 zł dofinansowania na 
działalność istniejącego klubu dziecięcego „Świat Malucha”. 

To już kolejne dofinansowanie 
z rządowego programu „Ma-
luch+”, które udało się pozy-
skać. W roku ubiegłym gmina 
Góra uzyskała dofinansowanie 

w wysokości 35 700 złotych. 
Przypomnijmy - w ramach tego 
programu, w 2015 roku, Gmi-
na Góra aplikowała o środki 
w związku z zadaniem polega-

jącym na adaptacji budynku 
mieszkalnego znajdującego się 
na terenie Przedszkola Publicz-
nego nr 1 w Górze na Klub 
Dziecięcy. Gmina uzyskała 

wówczas na ten cel 245 760 
złotych, dzięki czemu mógł tam 
powstać klub dziecięcy, świetnie 
funkcjonujący do dnia dzisiej-
szego. Tym większa więc radość REd.

z przyznania kolejnej kwoty 
wsparcia.
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Łącznie Gmina 
Góra wydatkowała 
na obiekty 
sportowe kwotę 
17 656 161,53zł, 
dofinansowanie z 
zewnątrz 7 021 750zł, 
w tym z Funduszy 
Rozwoju Kultury 
Fizycznej wyniosło 
3 291 100 zł   

as

Ponad 25 mln zł zainwestowanych w dzieci
W 2016 r. gmina Góra na realizację zadań oświatowych otrzymała subwencję w wysokości 13 725 854 zł. Ponadto gmina Góra otrzymała dotacje na dofinan-
sowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (791 860 zł); na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne 
(147 816,35 zł). Dofinansowane, w kwocie 35 700 zł, zostało miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 „Świat Malucha”. Wypłacone zostały również stypendia i 
zasiłki szkolne na ogólną kwotę 658 518,71 zł.

W 2016 r. gmina Góra re-
alizowała również programy 
sportowe: „Umiem pływać”, 
który skierowany był do 
uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych. Łącznie w 2016 r. 
z dodatkowych, bezpłatnych 
zajęć nauki pływania skorzy-
stało 60 uczniów. Kolejnym 

programem był „MultiSport” 
(od 2016 r. „JuniorSport”) 
– zajęcia skierowane były do 
uczniów klas IV-VI szkół pod-
stawowych, którzy chcieli po-
szerzyć aktywność fizyczną w 
różnych dyscyplinach sportu. 
W ramach programu prze-
kazano sprzęt sportowy oraz 

koszulki o wartości 2428,00 zł. 
„Lekkoatletyka dla każdego” to 
projekt realizowany w Szkole 
Podstawowej nr 1 na obiek-
tach, które powstały w ramach 
programu „Dolny Śląsk dla 
Królowej Sportu”. Projekt „Lo-
kalny Animator Sportu” miał 
na celu wspieranie rządowego 

Baza obiektów sportowych w gminie Góra
Totalizator Sportowy jest jedynym podmiotem na polskim rynku, którego działalność wiąże się z koniecznością odprowadzania pieniędzy na fundusze celowe. 
Dopłaty do gier liczbowych i loterii trafiają na trzy fundusze celowe, w tym - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (77% wpływów). Dysponuje nim Minister-
stwo Sportu i Turystyki, które w ten sposób dofinansowuje projekty sportowe samorządów lokalnych, a także realizuje inwestycje o szczególnym znaczeniu dla 
polskiego sportu. 

Gmina Góra aplikowała o 
środki w ramach Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach konkursów ministe-
rialnych na następujące zada-
nia: 
 
1.  Budowa boiska wie-
lofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 lata reali-
zacji: 2008-2009. Wartość 
dofinansowania z FRKF- 200 
000,00; całkowita wartość za-
dania – 437 689,33zł
2.  Przebudowa odkrytego 
basenu w mieście Góra- lata 
realizacji: 2014-2015: (pro-
gram rozwoju regionalnej 
infrastruktury sportowej). 
Wartość dofinansowania z 
FRKF- 818 800,00zł; wartość 
dofinansowania z PFRON – 

330  000zł; całkowita wartość 
zadania- 5 503 922,26zł.
Ponadto Gmina realizowała 

zadania współfinansowane ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej przy współ-
udziale środków samorządu 
województwa.  Były to: 
1.Budowa kompleksu bo-
isk przy Gimnazjum nr 2 w 
Górze w ramach programu 
Orlik 2012- lata realizacji 
– 2008-2009. Wartość zada-
nia: 1 334 139,96 zł;  wartość 
dofinansowania z FRKF- 333 
000,00 zł; wartość dofinanso-
wania z samorządu wojewódz-
twa-333 000,00 zł 
2.Budowa kompleksu boisk 
przy ZSPPiG w Czerninie 
w ramach programu Orlik 
2012 – lata realizacji 2010-

2011. Wartość zadania: 1 123 
431,30 zł; wartość dofinanso-
wania z FRKF – 330 000,00 

zł; wartość dofinansowanie z 
samorządu województwa- 330 
000,00 zł.
3.Moje boisko Orlik 2012- 
przy OKF w Górze – lata 
realizacji: 2012. Wartość za-
dania: 958 321,89 zł; wartość 
dofinansowania z FRKF – 450 
000,00 zł; wartość dofinanso-
wanie z samorządu wojewódz-
twa- 260 000,00  zł.
4. Budowa bieżni lekkoatle-
tycznej i terenowych urządzeń 
sportowych przy Ośrodku 
Kultury Fizycznej w Górze – 
lata realizacji: 2014 (program 
rozwoju regionalnej infrastruk-
tury sportowej oraz programu 
wojewódzkiego Dolny Śląsk dla 

Królowej Sportu).  Wartość 
dofinansowania z FRKF- 200 
000,00 zł; wartość dofinan-
sowania z samorządu wo-
jewództwa- 340 000,00 zł; 
wartość całkowita wartość 
zadania- 990 461,00 zł.
5.Budowa krytej pływal-
ni „Dolnośląski Delfinek” 
przy Gimnazjum nr 1 w Gó-
rze wraz z kręgielnią- lata 
realizacji 2016-2017 (Pro-
gram rozwoju regionalnej in-
frastruktury sportowej 2016 
oraz program wojewódzki 
Dolnośląski Delfinek) - w 
trakcie realizacji. Wartość 
dofinansowania z FRKF- 1 
289 300,00 zł; wartość dofi-
nansowania z samorządu wo-
jewództwa- 1 250 000,00 zł; 
całkowita wartość zadania- 4 
954 970,00 zł. 
Poza w/w zadaniami bazę 
obiektów sportowych w Gmi-
nie Góra tworzą:
1.Centrum Kulturalno – 
Sportowe w Witoszycach – 
wartość zadania: 1  716  109 
zł (dof. 500 000zł z PROW). 
2.  Budowa skate-parku 
przy Gimnazjum nr 2 – 
wartość zadania: 279  100 zł 
(dof. 20  000zł z KGHiM). 
3.  Przebudowa kortów te-
nisowych – wartość zada-
nia: 233  402,79 zł. 4.Budo-
wa siłowni napowietrznej 
– LGD. 5.    Boiska do pa-
tanque – OKF – wartość za-
dania: 20 000 zł

Na rok 2017, zgodnie z nabo-
rem ogłoszonym przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego, 
Gmina Góra dokona zgłosze-
nia do Wojewódzkiego Pro-
gramu rozwoju bazy sportowej 
na lata 2017-2019 inwesty-
cji  Budowa przyszkolnego 
wielofunkcyjnego boiska ze 
sztucznej trawy przy ZSPiP 
im. Władysława Reymonta 
w Witoszycach. Jest to krok 
niezbędny w celu możliwości 
ubiegania się o środki z Fundu-
szy Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu rozwo-
ju regionalnej infrastruktury 
Sportowej.  Wpisanie inwesty-
cji do wojewódzkiego progra-
mu pozwala na aplikowanie 
o środki w ramach programu 
Ministra Sportu.

as

programu „Moje Boisko OR-
LIK 2012”. Realizacja zada-
nia odbywała się w okresie od 
kwietnia do końca grudnia.
Wydatki na funkcjono-
wanie oświaty w 2016 r. 
kształtowały się na poziomie 
25  275  536,00 zł. Na orga-
nizację dowozu dzieci i mło-

dzieży do szkół i przedszkoli 
wydatkowano kwotę w wyso-
kości  ok. 663 000 zł.
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Pomóż, abyśmy mogli pomagać
Możesz nam przekazać 1% 
swojego podatku. Jeśli Pań-
stwo wyrazicie wolę wsparcia 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
aby mogło kontynuować swoje 
dalsze działania na rzecz dzieci, 

które potrzebują wsparcia, pomocy i troski oraz zabezpie-
czenia podstawowych potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, 
bytowych – prosimy o ofiarowanie nam 1 % swojego podat-
ku. Dzieci zyskują, a Państwo nic nie tracicie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze prosi – zapal zie-
lone światełko dla dzieci gorszych szans jednym procentem 
swojego podatku, wypełniając PIT za 2016 rok.

Nr KRS 0000502983 - Cel szczegółowy 1% - TPD Góra

1%
 

na 
Fundację 

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza  w Górze uzyskała status 
organizacji pożytku publicznego. Jej działania to m.in. wspieranie finansowe 
szkół gminy Góra w zakresie wyposażania w pomoce naukowe i dydaktyczne 
oraz utworzenie funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży, która  potrafi 

również pracować w ramach wolontariatu na rzecz innych.
Chcąc wspomóc Fundację wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT podać 
nazwę Fundacji i numer KRS. Urząd Skarbowy przeleje na jej cele 1 % 

podatku.

Fundacja Pomocy Szkole 
im. E. machniewicza

Nr KRS 0000 116 200  

10 mln zł pozyskanych na inwestycje
Rok 2017 będzie kolejnym ro-
kiem, w którym powstanie kil-
kadziesiąt inwestycji gminnych, 
a co najważniejsze, na ten cel 
obecnie uzyskano dofinanso-
wanie ze środków krajowych i 
UE na kwotę bliską 10 mln zł.  
Pieniądze pozyskano m.in. na 
budowę pływalni „Dolnośląski 
Delfinek”, kanalizacji sanitarnej 
w Borszynie Małym i Borszynie 
Wielkim, przebudowę byłego 
Domu Kultury w Czerninie czy 
budowę dróg na osiedlu Lipowa 
i ul. Wrocławskiej oraz na budo-
wę chodnika w Jastrzębiej. Po-
nadto Gmina Góra oczekuje na 
kolejne wsparcia finansowe na 
podstawie złożonych wniosków 
o dofinansowanie. Łącznie ubie-
gamy się o kwotę ponad 5 mln 

zł z przeznaczeniem m.in. na 
utworzenie Ośrodka Dziennego 
Pobytu Osób Starszych, miesz-
kań chronionych i mieszkań 
komunalnych w byłym interna-
cie w Górze, utworzenie punku 
widokowego na Wieży Głogow-
skiej czy też termomodernizację 

Emeryci łatwiej przekażą 1% podatku
Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wska-
zaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na 
podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS. Propozycje takich zmian zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, przyjęty przez Radę Ministrów. To znaczne ułatwienie. Do tej pory rencista, chcący podzielić się 
swoim podatkiem, musiał wypełniać PIT-37, na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Nowe rozwiązanie spowoduje, że część 
osób starszych, obawiających się do tej pory komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%. 
Takich podatników może być nawet 11 mln. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r. Oświadczenie emeryci i 
renciści będą mogli złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej do 30 kwietnia 2017 r.
źródło: mpips.gov.pl

ZSPPiG w Czerninie. Należy 
dodać, że wskazana kwota nie 
obejmuje planowanych do zdo-
bycia środków finansowych dla 
rewitalizacji miasta.

O ptasiej grypie profilaktycznie
23.II. br. w sali narad UMiG w Górze odbyło się spotkanie Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii w Górze Bogusława Nawotnego z sołtysami sołectw gminy Góra w sprawie wysoce zjadliwej 
grypy ptaków. W spotkaniu udział wziął również Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala oraz 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Głuszko.

Spotkanie związane było z wy-
stępowaniem na terenie Polski 
oraz Dolnego Śląska ognisk 
wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Szczegółowe informacje związa-
ne z wirusem i jego rozprzestrze-
nianiu się oraz środkach zapo-
biegawczych przedstawiła lekarz 
weterynarii Julita Pałysa – Kie-
rownik Zespołu ds.  zdrowia i 
ochrony zwierząt. Wirus H5N8 
cechuje się dużą odpornością 
na działanie czynników środo-
wiska, w związku z czym łatwo 
i szybko rozprzestrzenia się w 
otoczeniu. Dlatego należy w 
danej okolicy ograniczyć wszel-
ki ruch, a zwłaszcza spacery ze 

zwierzętami, a także wstrzymać 
się od dokarmiania ptactwa dzi-
kiego. Ponadto przypomina się 
o obowiązku bezwzględnego 

przestrzegania rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie zarządzenia środków 
związanych z wystąpieniem gry-
py ptaków, które między inny-
mi nakazuje właścicielom dro-
biu i gołębi trzymanie ptaków w 
zamknięciu i rejestracji swoich 
hodowli u Powiatowego Leka-
rza Weterynarii właściwego dla 
miejsca przebywania ptaków. 
Dotyczy to także posiadaczy 
nawet jednej kury czy gołębia. 

Przypadki znalezienia padłych 
ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, 
czapli, kormoranów, a także ka-
czek, łysek, siewek, perkozów, 

mew) należy zgłaszać do Po-
wiatowych Lekarzy Weteryna-
rii. Służby podkreślają, że wirus 
wysoce zjadliwej grypy ptaków 
nie jest groźny dla człowieka.

as

Uwaga - wirus H5N8 
atakuje !
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E. mAćKOwSKA

REd.

W dniu 26 stycznia 2017 r., 
zmarła Władysława Twaróg, 
doskonale znana starszej części 
społeczności górowskiej. Pani 
Twaróg ur. się 24 grudnia 1925 
r. w osadzie Klucze, pow. Bara-
nowicze woj. Nowogródek. W 
1940 r., z racji tego, że ojciec 
był osadnikiem wojskowym 
(był żołnierzem Legionów  Pił-
sudskiego i w 1921r. walczył  
przeciw bolszewikom), rodzina 
(ona, rodzice: Władysław, Hele-
na i brat  Zdzisław) zostali ze-
słani  na Syberię, w rejon Szen-
gwrska, obłast Archangielsk. 
Pracowała tam bardzo ciężko, a 
miała wtedy tylko 15 lat, przy 
wyrębie lasu i wywózce drew-
na. W 1944 r. rodzina została 

ZOSTAWILI PO SOBIE ŚLAD
WŁADYSŁAWA TWARÓG

przesiedlona na Ukrainę, w re-
jon Złotopola obł. Kirowograd. 

Tutaj pracowała, pod nadzorem, 
przy pracach polowych po kilka-

naście godzin na dobę. W 1946 
r. rodzina (na szczęście wszyscy 
ocaleli) uzyskała pozwolenie 
na wyjazd do Polski. Początko-
wo zamieszkali w Sicinach gm. 
Niechlów. Tam wyszła za mąż 
za Stanisława Twaroga, tam 
urodziła się jej córka Alicja. Po 
krótkim okresie zamieszkania w 
Sicinach Pani Władysława prze-
prowadziła się z rodziną do Góry 
i tutaj na świat przyszło Jej dru-
gie dziecko - syn.  Wielokrotnie, 
na spotkaniach z młodzieżą opi-
sywała swoje ciężkie przeżycia 
młodym „ku pamięci”.  Po osie-
dleniu się w Górze, rozpoczęła 
pracę umysłową - początkowo 
w strukturach urzędowych, po-
tem w Banku Spółdzielczym, a 

przez 27 w górowskim oddziale 
PKS (przewozy osobowe i trans-
portowe), na różnych stanowi-
skach, w tym kierownika Od-
działu. Na emeryturę odeszła w 
1981 r. Po kilku latach pobytu 
na emeryturze zaczęła swą dzia-
łalność w Związku Sybiraków. 
To właśnie Pani Twaróg jesienią 
1988 r., wraz z Reginą Nawroc-
ką pojechały do Wrocławia, 
by uczestniczyć w I Zjeździe 
Sybiraków. Po powrocie Pani 
Władysława zaangażowała się 
w utworzenie górowskiego 
Związku Sybiraków. Związek 
rozpoczął działalność już 26 X 
1989 r. Pani Władysława przez 
wiele lat należała do Zarządu i 
pełniła tam funkcję sekretarza. 

Nr Jej legitymacji to 3241. Była 
również członkiem Koła Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych.  Wie-
lokrotnie nagradzana i odzna-
czana m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi. Pochowana została 31 
stycznia 2017 na cmentarzu 
komunalnym. Miała 91 lat. Że-
gnała ją rodzina, znajomi, wła-
dze organizacji, do których na-
leżała i pracownicy PKS - firmy, 
z którą związała większość swej 
pracy zawodowej.

ANNA CZERSKA

Urodziła się 26.X.1950 r. w 
Górze. Całe swoje życie zwią-

zana była z naszym miastem. 
Po ukończeniu Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama 
Mickiewicza, w 1970 r. pod-
jęła swą pierwszą pracę zawo-
dową w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Górze, która – jak się 
okazało, była tą jedyną przez 
całe życie. Pani Ania bowiem 
pracowała na stanowisku se-
kretarki,  referenta, starszego 
referenta, kierownika i sekre-
tarza szkoły. W roku 1999, 
wraz z nową reformą oświa-

tową,  została przeniesiona do 
nowopowstałego Gimnazjum 
nr 2 w Górze, gdzie również 
zatrudniona była jako sekre-
tarz szkoły. Pracowała tam do 
chwili przejścia na emeryturę 
tj. do roku 2007. Pani Ania 
pracy dla szkoły i uczniów 
poświęciła 37 lat swego życia. 
Zawsze z zaangażowaniem 
podejmowała działania mają-
ce na celu usprawnienie funk-
cjonowania szkolnej admi-
nistracji. Ciągle doskonaliła 
swe umiejętności zawodowe. 

Była świetnie zorientowa-
na we wszystkich niuansach 
pracy oświatowej. Przy tym 
cechowała ją skromność, 
wielka odpowiedzialność i 
dyskrecja. Za swoją pracę była 
wielokrotnie nagradzana i 
wyróżniana, m.in. Brązowym 
Krzyżem Zasługi. Swym do-
świadczeniem zawodowym 
służyła nawet wtedy, gdy już 
była na emeryturze. Zmarła 
7.II.2017. Pochowana została 
na cmentarzu komunalnym 
w Górze. W ostatniej dro-

dze towarzyszyła Jej rodzina, 
przyjaciele, koleżanki i ko-
ledzy z pracy, znajomi. Ktoś 
powie – była zwykłym czło-
wiekiem, górowianką – być 
może, ale dla znających Ją 
bliżej była wzorem uczciwości 
i odpowiedzialności. I taką Ją 
zapamiętamy.

JR, Em

Zostań partnerem programu Górowska Karta 
Dużej Rodziny
W celu wsparcia rodzin wielodzietnych w realizacji ich funkcji, jak również zapewnienia optymalnych warunków do godnego życia, zaspakajania różnorodnych 
potrzeb, szczególnie dzieci i młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, Rada Miejska Góry, wprowadziła na terenie Gminy Góra program wsparcia rodzin 
wielodzietnych pod nazwą Górowska Karta Dużej Rodziny (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 5879).

Program ten ma charakter 
otwarty i mogą do niego 
przystępować zainteresowa-
ne podmioty, które zaoferują 
zniżki i preferencje na swoje 
towary i usługi. Chcąc przy-
stąpić do programu należy 
złożyć w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Górze, ul. Mickie-
wicza 1 wniosek o przystą-

pienie do programu. Druk 
wniosku można pobrać ze 
strony internetowej gmi-
ny. Na podstawie złożonego 
wniosku zostanie zawarte 
porozumienie z partnerem o 
przystąpieniu do programu. 
Partnerzy Górowskiej Karty 
Dużej Rodziny mają prawo 
do posługiwania się logo-

typem programu. Prawo to 
obejmuje możliwość ozna-
kowania logotypem lokalu, 
w którym funkcjonuje dany 
podmiot, a także mają moż-
liwość wykorzystywania lo-
gotypu w swoich materiałach 
reklamowych i informacjach.
Bliższe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-

nu 65  544 36 35 lub kieru-
jąc zapytanie na adres poczty 
elektronicznej: promocja@
gora.com.pl.
Na stronie gora.com.pl do 
pobrania: Uchwała Rady 
Miejskiej Góry w sprawie 
Górowskiej Karty Dużej Ro-
dziny; Wniosek o przystąpie-
nie do programu Górowska 

Karta Dużej Rodziny; Gó-
rowska Karta Dużej Rodziny 
– wzór; Górowska Karta Du-
żej Rodziny Partner – wzór.
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Przyłapani na czytaniu
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej zachęca szkoły, uczniów, 
nauczycieli i wszystkich innych 
Polaków do rozwijania swych 
zainteresowań czytelniczych. 
Ten rok został poświęcony Sta-
nisławowi Wyspiańskiemu i w 
Narodowym Czytaniu poznamy  
bliżej  „Wesele”. Redakcja Prze-
glądu Górowskiego zachęcając  
czytelników PG do korzystania 
z bogatych zasobów obu gó-
rowskich bibliotek: miejskiej i 
pedagogicznej, zaprasza do nad-
syłania ciekawych zdjęć osób 
„przyłapanych na czytaniu” 
czyli sfotografowanych w czasie 
lektury jakiejś książki. Zdjęcie 
powinno być:  opatrzone za-

bawnym podpisem,  charakte-
ryzować się wysoką jakością wy-
konania; powinna być załączona 
również zgoda osoby sfotografo-
wanej lub opiekuna prawnego 
na prezentację jej wizerunku w 
Przeglądzie Górowskim. Najcie-
kawsze zdjęcia wydrukujemy, a 
autor zdjęcia otrzyma w nagrodę 
książkę, co prawda nie „Wesele”, 
ale „Przeszłość w legendach za-
klęta”, w której spisane zostały 
legendy dotyczące Ziemi Gó-
rowskiej. Zdjęcia i wymagane 
zgody proszę przysyłać na adres 
promocja@gora.com.pl 

Jeszcze literek nie znam, ale co tam, obrazki też są świetne – myśli Adelka

as

Dolnośląski Delfinek w budowie
Trwają prace budowlane na kolejnej gminnej inwestycji pn: Budowa krytej pływalni „Dolnoślą-
ski Delfinek” przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią. 

Pomimo trudnych  warunków 
zimowych prowadzone są na-
stępujące roboty: murowe przy 

budynku kręgielni oraz łączni-
ku basenu, zbrojenie oraz sza-
lowanie ścian niecki basenu, 
betonowanie ścian zewnętrz-
nych niecki. Generalnym wy-
konawcą inwestycji jest firma 
SWIMMINGPOOLS-BASE-
NY Aftanas Grażyna z siedzibą 
w Bielawie. Zgodnie z zawartą 
umową wartość robót budow-

lanych wynosi 4 784 000 zł, a 
termin zakończenia inwestycji 
ustalono na dzień 15 listopada 

2017 r. Gmina Góra jest jed-
nym z pięciu samorządów, w 
których powstaną przyszkolne 
pływalnie w ramach progra-
mu „Dolnośląski Delfinek”. 
Na jego realizację Gmina Góra 
pozyskała obecnie  1 250 000 
zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 
Natomiast Ministerstwo Sportu 

i Turystyki ma wspomóc gmin-
ny budżet kwotą 1 300 000 zł. 
Gmina Góra zamierza również 

ubiegać się o dodatkowe środ-
ki finansowe z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
oraz z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Teatrzyk Małego Widza
W środę - 22 lutego - Teatrzyk Małego Widza ponownie odwie-
dził Bibliotekę Miejską w Górze. Tym razem dzieci obejrzały 
przedstawienie pod tytułem „Urodziny Kaczuszki”. W spek-
taklu wystąpiły cztery pacynki, tytułowa Kaczuszka, Dziub 
Dziub Czerwony, Dziub Dziub Zielony oraz Zebra.

Przedstawienie poruszało waż-
ne zagadnienia, uczyło dobrych 
manier, pokazywało jak pra-
widłowo przejść przez jezdnię 
oraz wyjaśniało znaczenie istot-
nych dla najmłodszych znaków 
drogowych. Podczas teatrzyku 
dzieci były angażowane do róż-
nych zabaw, zaśpiewały Ka-
czuszce „Sto lat”, głośno recy-
towały wierszyk o sygnalizacji 
świetlnej oraz wspólnie bawiły 
się przy tańcu Kaczuchy. Hi-

storia kaczuszki spodobała się 
najmłodszym widzom, publicz-
ność nagrodziła Teatrzyk Małe-
go Widza gromkimi brawami. 
W lutym Teatrzyk Małego Wi-

dza obchodził swoje pierwsze 
urodziny, podczas tego roku 
najmłodsi czytelnicy Bibliote-
ki mogli kilkakrotnie obejrzeć 
wspaniałe pacynkowe spektakle.  
Dziękujemy Paniom: Katarzy-
nie Zdanowicz, Danucie Mil-
kiewicz oraz Teresie Sawickiej  
za teatrzyki, które sprawiają 
dzieciom dużo radości. Infor-
mujemy również, że TMW 
chętnie przybędzie do każdej 
szkoły (kl. I-III) lub przedszkola 

ze spektaklem pacynkowym. 

dB
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Wzorcowa innowacja 
pedagogiczna w 
Szkole Podstawowej 
nr 3 w Górze. 

eM

eM

Wieczór poezji Jana Brzechwy w górowskiej trójce 
30 stycznia w Szkole Podstawo-
wej Nr 3 odbył się „Wieczór po-
ezji Jana Brzechwy”. Na uroczy-
stość przybyli Dyrektor Banku 
PKO Edyta Klimczak, pracow-
nik Nadleśnictwa Góra Śląska  
Barbara Chrystman-Kurzawa, 
Redaktor Naczelnego Przeglądu 
Górowskiego Elżbieta Maćkow-
ska, Przewodnicząca Rady Ro-
dziców Iwona Stocka, Dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w Górze 
Danuta Biernacka, nauczyciel 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze Maciej Kostyk, emery-
towany Dyrektor Banku PKO 
Michał Baworowski, Kierow-
nik Zespołu Klienta Detalicz-
nego Zbigniew Woźniak oraz 
nauczycielki z „trójki” Dorota 
Żłobińska i Grażyna Mrozow-
ska. Gospodarzem wieczoru 
była Dyrektor szkoły Bożena 
Domańska. Impreza została 

zorganizowana przez autorki in-
nowacji pedagogicznej „Książka 
moim przyjacielem” – Wioletę 

Leśniak i Jolantę Wilkosz. Mali 
aktorzy przybliżyli publiczno-
ści – uczniom i rodzicom, fakty 

z życia i twórczości wielkiego 
poety. Zaproszeni goście wcie-
lali się w bohaterów wierszy 

wielkiego poety. Na przemian z 
uczniami prezentowali oni prze-
zabawne utwory Brzechwy. W 

scenariuszu znalazły się też scen-
ki, tańce, bajki i piosenki opar-
te na jego twórczości. Płonące 

świece i niecodzienna sceneria 
stworzyły wyjątkową oprawę tej 
uroczystości. Wszyscy występu-

Ferie w mieście i gminie
Co miłe szybko się kończy i tak też jest z feriami zimowymi, które niestety są już za nami. W tym roku aura (szczególnie w pierwszym tygodniu) dopisała i ucznio-
wie górowskich szkół mieli wiele możliwości, aby odejść od komputera i skorzystać nie tylko z oferty sportowej, ale także  by uczestniczyć w różnych propozycjach 
kulturowych.

I tak już 14 lutego w Filii Bi-
bliotecznej w Czerninie odbyły 
się zajęcia, których motywem 

przewodnim były Walentyn-
ki.  Spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze, a dzieci wykonały 
piękne ozdoby walentynkowe. 
15.02.2017 r. w Oddziale Dzie-
cięcym Biblioteki Miejskiej w 
Górze został wystawiony spek-
takl pod tytułem „Wielkie hece 
w Bibliotece”. Przedstawienie 

zostało zaprezentowane przez 
Teatr dla Dzieci i Młodzieży 
Moralitet z Krakowa. Spektakl  

ten miał na celu zachęcenie 
dzieci do czytania książek, po-
ruszał również kwestię  dbałości 
o książki. Teatrzyk spotkał się 
z miłym przyjęciem wśród naj-
młodszych widzów. W tym sa-
mym dniu, w Filii Bibliotecznej 
w Chróścinie odbyły się zajęcia 
dla dzieci poświęcone książce   

„Plastusiowy pamiętnik” autor-
stwa Marii Kownackiej. Podczas 
spotkania odbyło się wspólne 

czytanie, a po lekturze tej uro-
czej książeczki dzieci wykonały   
plastelinowe figurki Plastusia. 
Natomiast w piątek 17.02.2017 
r. – w Filii Bibliotecznej w Czer-
ninie odbyły się kolejne atrak-
cyjne zajęcia dla najmłodszych 
czytelników, tym razem mo-
tywem przewodnim spotkania 

byli Indianie.  Dzieci wysłucha-
ły książki pod tytułem „India-
nie”, zapoznały się z obrzędami 
i historią Indian oraz wyko-
nywały  barwne pióropusze. 
Również w piątek, 17 lutego, 
w Filii Biblioteki Miejskiej w 
Chróścinie odby-
ły się zajęcia po-
święcone znane-
mu  i lubianemu 
autorowi bajek i 
wierszy dla dzieci 
Janowi Brzech-
wie. Popularne 
utwory Brzechwy 
czytała dzieciom 
e m e r y t o w a n a 
nauczycielka Ja-
nina Głowacka.  
Uczestnicy spotkania z zainte-
resowaniem i w skupieniu  wy-
słuchali  utworów z książki „Jan 
Brzechwa dla najmłodszych”, 
największe emocje wzbudziły 
wiersze „Leń” oraz „Na starga-
nie”.  Dużo śmiechu i zabawy 
było przy wspólnym śpiewaniu 
piosenki „Kaczka dziwaczka”.  
Dzieci po wysłuchaniu wierszy 
wykonały do nich piękne ilu-
stracje. Zajęcia upłynęły w sym-
patycznej atmosferze.
Natomiast przez całe ferie, w 

górowskim Domu Kultury, w 
ramach  akcji „Zima w Mieście” 
dzieci uczestniczyły w warszta-
tach plastycznych, wokalnych 
oraz grach i zabawach spraw-
nościowych, zespołowych itp. 
Podczas ferii w zajęciach udział 

brały dzieci w 
przedziale wieko-
wym od 6 do 12 
lat z miasta, gmi-
ny oraz te, które 
przyjechały do 
Góry. Głównym 
koordynatorem 
zajęć była Małgo-
rzata Stolarczyk. 
Tradycyjnie dzie-
ci otrzymywały 
posiłek w posta-

ci słodkiej bułki. W zajęciach 
brało udział około 40 osób. 
Przy basenie miejskim w Górze 
czynne było także lodowisko, 
ale z  powodu pogarszających 
się warunków atmosferycznych 
, z dniem 17 lutego lodowisko 
zostało zamknięte, o czym poin-
formował OKF.

Zimowe ferie minę-
ły, jak zwykle, zbyt 
szybko, ale uczniowie 
mieli wiele możliwo-
ści, by zregenerować 
swe siły i umysły. Do 
końca roku już tylko 
4 miesiące!

jący zbierali gromkie brawa od 
licznie przybyłych uczniów i ich 
rodziców. Atmosfera spotkania 
była wspaniała, a goście i mali 
aktorzy w rewelacyjny sposób 
potrafili oddać klimat twórczo-
ści Jana Brzechwy. Wielkie bra-
wa dla autorek tak pięknej, po-
mysłowej i wartej propagowania 
innowacji pedagogicznej.
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Zachęcamy Państwa  gorąco 
do przekazania 1% podatku na leczenie 

Pani Angeliki Skuriat – nauczycielki ZSPiP  w Witoszy-
cach, która zmaga się z chorobą nowotworową mózgu.

W celu przekazania wpłaty należy w końcowej części ze-
znania podatkowego podać

 KRS: 0000270261
 oraz cel szczegółowy: 

SRW KRESOWIAK WITOSZYCE 4625

Serdecznie dziękujemy za Państwa hojność i życzliwość.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.
Nazywam się Lidia Piniuta, mam 51 lat. Choruję na stwardnienie 
rozsiane (SM). Od roku jestem pod opieką Fundacji SEDEKA, gdzie 

posiadam swoje indywidualne subkonto, na które są przekazywane 

środki z 1% podatku.
Serdecznie dziękuję za przekazanie mi każdej złotówki, jej wartość jest 
dla mnie ogromna. Pieniądze, które dotychczas otrzymałam przezna-
czę na  tygodniowy kurs rehabilitacji w klinice neurologicznej. Będę 

kontynuowała leczenie zimnem w kriokomorze, które zwiększy moją 
odporność. Rehabilitacja pomaga mi w utrzymaniu równowagi i samo-
dzielnym chodzeniu. Moja determinacja w walce z SM jest ogromna i 
jeśli jest ktoś, kto chce mi w tym pomóc, to proszę o przekazanie 1% 

podatku za rok 2016.

Nr KRS 0000338389
Cel  szczegółowy: 10763 - Grupa OPP - Lila Zofia

Potrafią pięknie recytować
9 lutego 2017r. w sali klubowej Domu Kultury w Górze odbyły się eliminacje gminne XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, w których uczest-
niczyło 23 wykonawców. 

Laureaci etapu szkolnego wy-
stępowali w dwóch kategoriach: 
młodsi (uczniowie kl. IV - VI 
szkół podstawowych) oraz starsi 
(uczniowie gimnazjów). Wybra-
ne utwory (wiersze, fragmen-
ty prozy) oceniane były pod 
względem doboru repertuaru, 
interpretacji, kultury słowa i 
ogólnego wyrazu artystyczne-
go. Recytacjom przysłuchiwa-
ła się Komisja Konkursowa w 
składzie: Maciej Kostyk - prze-
wodniczący, Joanna Jabłońska
-Panek, Dorota Jochaniak-Do-
latowska, Agnieszka Kożyczak, 
Genowefa Maszczenko, Teresa 
Pankiewicz, Mirosława Rut-
kowska, Krystyna Woźna, Bo-
gumiła Wyszyńska, Joanna 
Zembroń.
W kategorii „młodsi” - I miej-
sce zajęła Ada Figiel ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Górze, 
II - Jeremiasz Witko z Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolnego z 
Oddziałami Integracyjnymi w 

Glince, III - Hanna Górecka 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Górze. Trzy równorzędne wy-
różnienia przyznano Dominice 

Hałaś, Filipowi Grabowskiemu 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Górze oraz Filipowi Jankowskie-
mu ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Górze. W kategorii „starsi” - I 
miejsce zajął Łukasz Rudyński 
reprezentujący Gimnazjum nr 1 

w Górze, II - Maja Oporowicz 
z Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Górze, III - Laura Mania-
raz Gimnazjum nr 1 w Górze. 

Dwa równorzędne wyróżnienia 
przyznano Kindze Dębowicz z 
Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Górze i Nicoli Podgórskiej 
z Gimnazjum nr 2 w Górze. 
Do kolejnego etapu „Pegazi-
ka”, którego współorganizato-

rem jest Powiatowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i 
Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego w Górze za-

kwalifikowano Adę Figiel, Jere-
miasza Witko, Hannę Górecką, 
Łukasza Rudyńskiego, Maję 
Oporowicz i Laurę Maniarę. 
Podczas ogłaszania wyników 
wszystkim recytatorom wręczo-
no pamiątkowe dyplomy i upo-

minki ufundowane przez Dom 
Kultury. Z kolei przewodniczą-
cy Jury podziękował uczniom i 
nauczycielom za twórcze, pełne 
ekspresji prezentacje. Organi-
zatorzy eliminacji gminnych 
gratulują wysokich wyników 
laureatom oraz ich nauczycie-
lom: Barbarze Bućkowskiej, 
Renacie Kowalskiej, Mirosławie 
Rutkowskiej, Katarzynie Zda-
nowicz, Joannie Zembroń oraz 
Maciejowi Kostykowi. Etap po-
wiatowy konkursu odbędzie się 
15 marca br.

Gminne eliminacje 
wyłoniły najlepszych 
recytatorów

m. KOSTYK.

Szkolenie dla psychologów i pedagogów
W UMiG w Górze zorganizowano dwa szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 
„Narkotyki i nastolatki” oraz „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”. 

Szkolenia prowadził Stanisław 
Maciaszek – współzałożyciel, 
a od 2005 r. Prezes Śląskiego 
Centrum Profilaktyki i Psycho-
terapii, autor wielu programów 
profilaktycznych realizowanych 
na terenie całego kraju, które 
objęły swym zasięgiem kilka-
dziesiąt tysięcy dzieci, młodzie-
ży, rodziców i nauczycieli. W 
spotkaniu udział wzięła również 
Naczelnik Wydziału Organiza-
cyjnego i Spraw Obywatelskich 
Anna Kulesza oraz starszy spe-
cjalista ds. uzależnień Bogumiła 
Płaczek. Na wstępie wszystkich 
zebranych przywitała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, dzię-
kując prowadzącemu szkolenie 
za przybycie i podzielenie się 
swoją wiedzą w tak ważnych i 
trudnych tematach, z którymi 
psychologowie i pedagodzy spo-
tykają się na co dzień w swojej 
pracy. Pierwsze szkolenie „Nar-
kotyki i nastolatki” objęło sze-
reg zagadnień dotyczących uza-
leżnień wśród młodych ludzi, ze 
szczególnym naciskiem na sub-

stancje zaburzające świadomość. 
Druga część „Jak radzić sobie z 
prowokacyjnymi zachowaniami 

uczniów?” dotyczy możliwości 
wzbogacenia warsztatu zawo-
dowego pedagogów o efektyw-
ne metody pracy z dziećmi. 
Podczas spotkania omówione 
zostały najważniejsze zagad-
nienia dotyczące zachowań 
prowokacyjnych oraz sposoby 
właściwej interwencji. Ważnym 

elementem był również blok 
poświęcony strategii rozmów z 
rodzicami „trudnego ucznia”. 

Jak szkolenia takie są potrzebne 
w rzeczywistości polskich szkół, 
najlepiej wiedzą wszyscy pracu-
jący w oświacie i to na każdym 
szczeblu edukacyjnym, od szko-
ły podstawowej zaczynając na 
ponadgimnazjalnej kończąc.
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Starajcie się  o Królestwo 
Boże…
Oto kolejny felieton religijny nieocenionego ks. mgr Bernarda 
Twardowskiego, tym razem na dzień 26 lutego.

Starajcie się... Rozumiemy do-
brze to słowo. Trzeba myśleć, 
szukać, pracować, wysilać się, a 
czasem trzeba nawet życie od-
dać. Czy mało mamy męczenni-
ków w Kościele Chrystusowym? 
Św. Polikarp, uczeń św. Jana, był 
biskupem w Smyrnie. Jako sta-
ruszek stanął wobec tłumów w 
amfiteatrze. Wicekonsul, udając 
życzliwość, przemówił do nie-
go bardzo słodko: Ty przecież 
z twoimi białymi włosami nie 
będziesz znosił tego, czego nie 
może znieść zdrowa, silna mło-
dzież! Wyrzeknij się Chrystusa i 
oddaj pokłon Cezarowi — a bę-
dziesz wolny! — Ja, wyrzec się 
Chrystusa? Od 80 lat mu służę 
i nigdy mi nic złego nie uczynił. 
Przeciwnie, wszystkie dobra mi 
dał. W Nim widzę moje szczę-
ście i moją chwałę! — Gardzisz 
moją życzliwością — odpowie-
dział Wicekonsul. A czy bę-
dziesz taki silny, gdy zbliżysz się 
do ognia? — Ogień? Ten ogień, 
którym mi grozisz, będzie trwał 
godzinę. Ale ogień, który zapali 
Najwyższy Sędzia, aby ukarać 
bezbożnych, nigdy nie zgaśnie! 
— Na dany znak Wicekonsula 
cały tłum zaczął krzyczeć: Na 
śmierć! Na śmierć! — I poszedł 
na śmierć. Przeszedł przez ogień, 
aby zdobyć Królestwo Boże. Ten 
największy skarb zdobyć trzeba, 
choćby za cenę życia.

Czy wszyscy o tym wiedzą ? Św. 
Polikarp wypowiedział dwie 
prawdy. Pierwsza: Pan Jezus 
nigdy mi nic złego nie uczynił! 
Czy my nie możemy tych słów 
powtórzyć? Nawet największy 
zbrodniarz tę prawdę z ręką 
na sercu musi wyznać. Bo Bóg 
nie tylko nic złego nikomu nie 
uczynił, ale wszystkie dobra dał. 
Wszystko co mamy, od Boga 
mamy. A czy jesteśmy zdolni 
wyliczyć to, co Bóg dał? Pewien 
autor streścił dobrodziejstwa 
Boże w 6 punktach: Stworzył 
nas z niczego. Odkupił nas, 
dając swoje życie i krew swoją 
przelewając dla nas. Udostępnił 
nam nieoceniony dar świętości, 
bo jak mówi św. Paweł, stali-
śmy się „świątynią Boga” (1 Kor 
3,16). Zapominamy się, upada-
my. Bóg na odpuszczenie grze-
chów znalazł sposób łatwy, do-
stępny dla każdego. Karmi nas 

swoim Ciałem. Obiecał zapłatę 
za dobrą pracę „Ani oko nic 
widziało, ani ucho nie słyszało, 
ani serce człowieka nie zdołało 
pojąć, co Bóg przygotował tym, 
którzy Go miłują”(l Kor 2,9).

Niektórzy się skarżą: Jakieś 
nieszczęście spadło, choroba, 
kalectwo, cierpienie. Św. Po-
likarp daje drugą prawdę: ten 
ogień potrwa godzinę! A tamten 
ogień, który Najwyższy Sędzia 
zapali, nigdy nie zgaśnie. Naj-
prawdziwsza prawda! Wszystkie 
nasze cierpienia są niczym w po-
równaniu z cierpieniami, które 
czekają tych, którzy Boga miło-
wać nie chcą. Bóg wszystko dał, 
wszystko zrobił, ale z Bogiem 
trzeba współpracować. Bóg 
wszechmocny może poruszyć 
świat, może zgasić słońce, znisz-
czyć gwiazdy... Może nawet, jak 
powiedział pewien autor: 1000 
razy wstąpić dla nas na Kalwa-
rię! Ale nie może zbawić nas bez 
nas. Dlatego współpracy naszej 
potrzebuje, prosi o nią, zachęca 
- Szukajcie, starajcie się naprzód 
o królestwo Boże! Wszystko 
inne będzie wam dodane!

Jedną prawdę trzeba tu jeszcze 
przypomnieć: Sprawa zbawie-
nia to sprawa osobista każdego 
z nas. Nikt nikogo nie może tu 
zastąpić! Może ktoś dla ciebie 
uprawić ogród. Krawiec może 
ci uszyć nowe ubranie. Może 
ktoś dla ciebie napisać list. Ad-
wokat może bronić twej sprawy 
przed sądem. Ale bronić twej 
duszy, uszlachetnić ją, uświęcić, 
zapewnić jej szczęśliwą wiecz-
ność — to jest zadanie, z które-
go nikt wyręczyć cię nie może, 
nawet Bóg! „Bóg stworzył cię 
bez ciebie ale nie może cię zba-
wić bez ciebie” (św. Augustyn). 
Jednym słowem: Nikt nie może 
wysłużyć ci nieba, aby ci go dać 
w podarunku imieninowym, 
czy zapisać w testamencie. Każ-
dy człowiek musi myśleć sam o 
sobie.

ks. mgr Bernard Twardowski

Ćwiczenia strażaków-ratowników 

W dniach 6-8.02.2017 r., w 
związku z doskonaleniem zawo-
dowym strażaków-ratowników 
PSP i OSP, odbyły się ćwiczenia 
na akwenie przy ul. Sportowej 
w Górze, zorganizowane przez 
KP PSP w Górze. Temat ma-

Konkurs prasowy dla rolników
„upadek to nie przypadek” 

imię i nazwisko…………………………………..   

tel. ……………………………

1. Bezpieczna drabina powinna posiadać:
a) haki zabezpieczające ją przed przesunięciem,
b) kilka szczebli,
c) 2 metry wysokości

2. wykopy i otwory powinny być: 
a) zakryte lub ogrodzone,
b) położone daleko od budynków mieszkalnych i gospodarczych,
c) zaraz po wykopaniu – zakopane.

3. Co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia w gospodarstwie 
rolnym?
a) bałagan, nieporządek, śliska nawierzchnia,
b) wysoka temperatura w czasie żniw,
c) brak odpowiednich maszyn w gospodarstwie rolnym.

• jedna odpowiedź prawidłowa
• wypełniony test należy dostarczyć do dnia 23-03-2017r. na adres

- PT KRuS w Górze ul. wrocławska 54, 56-200 Góra
- email: natalia.g.kornicka@krus.gov.pl lub gora@krus.gov.pl 

newrów: podjęcie osoby tonącej 
w wyniku załamania się pokry-
wy lodowej. W ćwiczeniach z 
Gminy Góra wzięła udział jed-
nostka OSP Osetno, należąca 
do KSRG oraz przedstawiciele 
BZKiOC, celem doskonalenia 

współpracy podczas zdarzeń na 
zbiornikach wodnych.
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE

SłAwOmiR BąCZEwSKi

BERNARD BAZYLEWICZ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490) 

Starosta Górowski
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Góra, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:
931 AM-25 pow. 0.2162 ha, obręb Góra, gmina Góra

księga wieczysta numer LE1G/00075638/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Głogowie.
Cena wywoławcza (netto) – 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) 
Wadium – 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) 
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych 
Przetarg odbędzie w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 11.00, II piętro w sali konferencyjnej nr 33 Starostwa Powiatowego w Górze, ul. 
Mickiewicza 1, 56-200 Góra. 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 października 2016 r. 
Opis: 
Nieruchomość stanowi byłą siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Zabudowana budynkiem dwubryłowym w kształcie 
litery L. 
W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, garaże o łącznej pow. użytkowej 1529 m2. 
Powierzchnia i kształt działki korzystny – prostokąt, pozwalający na wykorzystanie nieruchomości zgodnie z funkcją wyznaczoną w planie miejscowym. 
Dojazd do nieruchomości – dobry – droga o nawierzchni asfaltowej. 
Infrastrukturę techniczną tworzą sieci: telefoniczna, wodociągowa, energetyczna, gazowa. 
Przeznaczenie w planie: 
Obwieszczenie Rady Miejskiej Góry nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 6491). 
AB 18 Up/ZP – z ustalonym przeznaczeniem: 
1) podstawowe:

a) usługi publiczne z zakresu administracji, kultury, oświaty, 
b) usługi w zakresie gastronomii oraz obsługi ludności i przedsiębiorstw, o których mowa w § 2 ust 2 uchwały,
c) zieleń parkowa;

2) uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa 
b) urządzenia komunikacyjne (dojazdy, parkingi, place manewrowe) 
c) sieci infrastruktury technicznej i związane z nim urządzenia. 

Treść § 2 pkt 2 
(…) usługi z zakresu: 
a) handlu detalicznego lub hurtowego – należy przez to rozumieć działalność związaną ze sprzedażą detaliczną lub hurtową towarów z wyłączeniem 

sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych; 
b) gastronomii – należy przez to rozumieć działalność restauracji, barów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni, placówek gastronomiczno-

kulturalno-rekreacyjnych; 
c) rzemiosła – należy przez to rozumieć działalność zakładów naprawczych lub drobnej produkcji o uciążliwości nie przekraczającej granic 

nieruchomości; 
d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć działalność związaną z obsługą nieruchomości, wynajem i wypożyczanie, usługi 

projektowe lub badawcze, działalność prawniczą, notarialną, rachunkowość, działalność związaną z pośrednictwem finansowym, jak banki domy 
maklerskie, instytucje leasingowe, kredytowe, brokerskie, towarzystwa ubezpieczenia, fundusze emerytalno-rentowe, doradztwo, badanie rynku 
i opinii publicznej, pośrednictwo, działalność, w zakresie reklamy lub informacji, drobne usługi np. fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, 
fryzjerstwo, pralnia, szewc, naprawa artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, itp., działalność biur i agencji turystycznych, usługi 
przewodnickie, informacja turystyczna, działalność usługowa mająca na celu zapewnienie komfortu fizycznego, działalność ośrodków i placówek 
edukacyjnych, prowadzenia kursów i szkoleń, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych; 

e) kultury – należy przez to rozumieć działalność galerii i wystaw, klubów muzycznych, literackich czytelni, bibliotek, domów kultury, świetlic itp.; 
f) opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć działalność poradni lub gabinetów lekarskich a także aptek; 
g) sportu rekreacji lub wypoczynku – należy przez to rozumieć działalność obiektów lub ośrodków sportowo-rekreacyjnych, np. boisk, kortów 

tenisowych, hal sportowych, siłowni, ośrodków wodniackich, rekreacji i rozrywki, np. klubów bilardowych, itp.; 
h) turystyki – należy przez to rozumieć działalność hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych. 
Zasady sprzedaży: 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie podanego w niniejszym ogłoszeniu wadium, tak aby należna kwota znalazła się na koncie 
Starostwa Powiatowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego 
w Górze nr 14 2190 0002 3000 0048 3203 0103 w Banku DNB Bank Polska S.A. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym – warunkiem jest podanie konta bankowego, na które powinno być zwrócone wadium. 
Wadium przepada na rzecz Starostwa Powiatowego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w 
terminie podanym w zawiadomieniu. 
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu: osoby fizyczne – dokumentu stwierdzającego ich tożsamość; osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają 
obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz 
dokument stwierdzający ich tożsamość. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające 
w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż 
wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu. 
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. nr 0, poz. 1061.) 
w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji na 
nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym 
budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie 
ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie 
później niż do 3 tygodni, licząc od daty przetargu. 
Starosta Górowski zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 18 stycznia 2017 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Górze, na stronie internetowej urzędu www.powiatgora.pl, biuletynie informacji publicznej, wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie 
o zasięgu ogólnokrajowym Dziennik Gazeta Prawna. 
Informacji o nieruchomości udziela Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze tel. (65) 544 39 
17, (65) 544 39 19. 
Informacje dodatkowe: 
Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Starosta Górowski nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. 
Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie 
zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Górze. 
Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą. 
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność (taksa notarialna i opłaty sądowe) obciążają nabywcę. 
Wicestarosta  
Paweł Niedźwiedź

VI miejsce w Polsce 
W rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA 
Powiat Górowski po raz kolejny 
znalazł się w czołówce samorzą-
dów powiatowych w zakresie 
pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej. Tym razem powiat 
uplasował się w pierwszej dzie-
siątce wyróżnionych w rankingu 
„Dotacje unijne w oświacie”. 
Ranking „Dotacje unijne w 
oświacie” opracowany przez 
prof. dr. hab. Pawła Swianiewi-
cza na podstawie obiektywnych 
danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego oraz danych Minister-
stwa Finansów, poświęcony jest 
funduszom unijnym w budże-
tach samorządowych. Uwzględ-
niono w nim dotacje związane z 
finansowaniem bieżących zadań 
w oświacie (działy 801 i 854 
budżetu), z pominięciem wy-
datków majątkowych. Pozycja 
samorządów w rankingu zależy 
od wielkości tych dotacji (bez 
środków na współfinansowanie) 
w przeliczeniu na jednego miesz-

kańca za okres 2007–2015. 
Oficjalne wyniki ogłoszone zo-
staną podczas Gali na IV Ogól-
nopolskiej Konferencji Samo-
rządu i Oświaty EDUKACJA 
PRZYSZŁOŚCI, która odbędzie 
się 15 marca br. w Centrum 
Kulturalno-Kongresowym JOR-
DANKI w Toruniu. Uroczystość 
wręczania dyplomów laureatom 
rankingu „Dotacje unijne w 
oświacie” zwieńczy Toruński 
Wieczór Artystyczny. 
Nieoficjalnie Powiat Górowski w 
rankingu zajął VI miejsce w Pol-
sce. To kolejny sukces powiatu w 
zakresie pozyskiwania środków 
z Unii Europejskiej. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłorocznym 
rankingu WSPÓLNOTY - Wy-
korzystanie funduszy UE na pro-
jekty społeczne – wydatki bieżące 
w latach 2007-2015 w kategorii 
„powiaty” Powiat Górowski zajął 
III miejsce w Polsce.

Podsumowanie 18. 
konkursu o Armii Krajowej 
W roku szkolnym 2016/2017 
zorganizowany został przez Po-
wiatowe Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogiczne-
go w Górze Międzywojewódz-
ki Konkurs Wiedzy o Polskim 
Państwie Podziemnym „Armia 
Krajowa siłą zbrojną Polskiego 
Państwa Podziemnego”. Była to 
już osiemnasta edycja konkursu. 
Uroczyste wręczenie nagród lau-
reatom odbyło się w ZS w Nie-
chlowie przy okazji obchodzo-
nego tam 25. Jubileuszu nada-
nia Szkole Podstawowej imienia 
Armii Krajowej. 
Konkurs – od początku swego 
istnienia – współorganizowany 
jest z Zespołem Szkół w Nie-
chlowie. Tam też rokrocznie 
odbywają się wystawy prac kon-
kursowych oraz uroczyste pod-
sumowanie połączone z wręcza-
niem nagród, które w tym roku 
sponsorowali: Starosta Górow-
ski, Wójt Gminy Niechlów, 

Burmistrz Góry, Burmistrz 
Wąsosza, Wójt Gminy Jemiel-
no oraz Dyrektor Oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu. 
W tegorocznej edycji konkur-
su uczestniczyło 160 uczniów. 
Do finału międzywojewódz-
kiego zakwalifikowano 88 prac 
– także ze szkół spoza powia-
tu górowskiego. Nagrodzo-
no czterdziestu laureatów. Po 
uroczystym wręczeniu nagród 
dyrektor PCDNiPP-P w Gó-
rze Bernard Bazylewicz podzię-
kował ich fundatorom. Złożył 
także podziękowania współor-
ganizatorom - dyrektorowi ZS 
w Niechlowie Andrzejowi Sko-
reckiemu i wicedyrektor Hali-
nie Kuchcie. 
Szczegółowe listy laureatów i 
opiekunów znajdują się na stro-
nie PCDNiPPP w Górze.
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materiały na stronę 12 i 13 przygotowuje wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze

mACiEJ KOSTYK

TERESA WITKOWSKA

Tradycyjna wizyta we wschowskim DPS 
Spotkanie uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Górze z mieszkańcami 
Domu Pomocy Społecznej we 
Wschowie 

„Przestańmy nareszcie kręcić się 
wokół siebie, a pomyślmy o nie-

sieniu pomocy innym”. 
Stefan Wyszyński 

1 lutego 2017 r. uczniowie 
i nauczyciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze 

udali się z coroczną wizytą do 
mieszkańców Domu Pomo-
cy Społecznej we Wschowie. 
Tradycyjnie, jak co roku - po 
przekroczeniu progu placówki, 
wszyscy zostali miło przyjęci 

przez siostry i opiekunki zaj-
mujące się chorymi. Po krót-
kim powitaniu, uczniowie za-
prezentowali pensjonariuszom 
program artystyczny, po którym 
przystąpili do odwiedzin osób 
będących mieszkańcami ośrod-
ka. Oprócz dzieci i młodzieży 
przebywają tu także podopiecz-
ni po ukończeniu trzydziestego 
roku życia, którzy ze względu na 
małą zdolność adaptacyjną nie 

powinni zmieniać środowiska 
zamieszkania. 
Wizyta uświadomiła młodzieży 
wartość ludzkiego życia, zachę-
ciła do głębszych refleksji nad 
chorobą, cierpieniem i krucho-
ścią ludzkiego życia. Niewątpli-

wie dała też poczucie satysfakcji 
z dobrze zorganizowanej zbiórki 
prezentów, do której aktywnie 
włączyła się cała społeczność 
szkolna. 
Po zakończeniu odwiedzin w 
Domu Pomocy Społecznej, 
prowadzonego przez Zgro-
madzenie Sióstr Elżbietanek, 
uczniowie wraz z opiekunami – 
Ireną Dziamarską, Jolantą Dąb-
kowską Wojciechem Janickim i 

Maciejem Kostykiem udali się 
do Głogowa, gdzie w Centrum 
Sportu i Rekreacji spędzili czas 
na lodowisku i kręgielni. 

Zespół Szkół w Górze „dobrze 
zaprojektowany” po raz piąty 
Już po raz siódmy wydawnic-
two Nowa Era zorganizowało 
konkurs Projekt z Klasą. Od 
pięciu lat szkołom biorącym 
udział w konkursie przyznawa-
ny jest honorowy tytuł Dobrze 
zaPROJEKTowanej Szkoły.
Górowski Zespół Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego brał udział 
we wszystkich edycjach kon-
kursu. Może się też poszczycić 
pięciokrotnie przyznanym ty-
tułem.  
W tym roku Teresa Witkowska 
zgłosiła swój siódmy projekt pt. 
Ja, Ty, My nie marnujemy żyw-

ności. Jego celem było uwrażli-
wienie młodzieży na tak ważne 
problemy społeczne, jak marno-
wanie żywności i niedożywienie, 
tworzenie kultury dbania o wła-
ściwe wykorzystanie żywności 
w środowisku rodzinnym, wy-
kształcenie u uczniów postawy 
prospołecznej i zainteresowania 
się ideą dzielenia się jedzeniem z 
osobami w potrzebie, poszerze-
nie wiedzy z edukacji globalnej, 
budzenie empatii u młodzieży 
oraz kształcenie umiejętności 
pracy w grupie. 
Realizacja projektu trwała trzy 

miesiące i w tym czasie ucznio-
wie dyskutowali na temat mar-
nowania żywności i głodu na 
świecie. Zorganizowali także 
Dzień Białej Bransoletki, pod-
czas którego zbierali w szkole 
żywność, którą przekazali dla 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Górze. Swoimi 
działaniami młodzież zaintere-
sowała lokalne władze, dyrekcję 
i nauczycieli szkoły oraz rodzi-
ców. Opiekunka projektu po 
raz piąty została PROJEKTan-
tem edukacji.

Konkurs recytatorski 
z górowskim akcentem 
10 lutego 2017 r. we wrocław-
skim Centrum Historii Zajezd-

nia odbył się finał I Dolnoślą-
skiego Konkursu Recytatorskie-
go Poezji Sybirackiej „Wiersze 
ojców naszych”, w którym 
uczestniczyło kilkudziesięciu 
wykonawców reprezentujących 
szkoły ponadgimnazjalne woje-
wództwa dolnośląskiego. Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w 
Górze reprezentowały trzy uta-
lentowane artystycznie uczen-
nice: Estera Orłowska, Natalia 
Kida i Anita Kowalczyk. Orga-
nizatorami przedsięwzięcia pod 
honorowym patronatem Dol-
nośląskiego Kuratora Oświaty 
było Stowarzyszenie Pamięci 
Zesłańców Sybiru we Wro-
cławiu oraz Ośrodek Pamięć i 

Przyszłość. 
Podczas przesłuchań konkur-

sowych deklamowano utwory 
upamiętniające losy Polaków ze-
słanych na „nieludzką ziemię”. 
Jury po wysłuchaniu prezenta-
cji przyznało wszystkim wyko-
nawcom dyplomy i wejściówki 
na wystawę główną „Wrocław 
1945-2016”.  
Ponadto Komisja konkursowa 
nagrodziła i wyróżniła kilku naj-
bardziej oryginalnych mistrzów 
„żywego słowa”, wśród których 
znalazła się Estera Orłowska, 
uczennica Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mic-
kiewicza w Górze. 

mACiEJ KOSTYK

Sukces sportowców z Zespołu 
Szkół w Górze 
23 stycznia w Złotoryi odbył się 
finał strefy legnickiej w Halowej 
Piłce Nożnej chłopców w ra-
mach Licealiady województwa 
dolnośląskiego. 
Reprezentacja chłopców z Ze-
społu Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze zajęła III 
miejsce i wróciła do Góry z brą-
zowymi medalami. 
Wcześniej chłopcy, grając z dru-
żyną Liceum Ogólnokształcą-
cego w Górze, wygrali Mistrzo-
stwa Powiatu (13:1). Później 
zajęli I miejsce w półfinale strefy 
legnickiej w Lubinie. Ostatecz-
nie uplasowali się na III pozycji 
w finale strefy legnickiej. 
Jest to najwyższe miejsce, jakie 
udało się wywalczyć w tej dys-

cyplinie sportu przez młodzież 
szkół powiatu górowskiego. 
Reprezentacja wystąpiła w skła-
dzie: Sławomir Sobczyk (kapi-
tan), Robert Gawlik, Robert 
Jenda, Kacper Jodzis, Karol Ko-
zakiewicz, Dominik Krzemień, 
Kamil Miszczyk, Marcel Misz-
czyk, Błażej Mosiek, Łukasz Tu-
piec, Maciej Zarzycki, Bartosz 
Żurawski. 
Opiekunem drużyny był pan 
Andrzej Jasiak - nauczyciel wy-
chowania fizycznego.

TERESA WITKOWSKA
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E

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 (Dz. U. z 2016 
r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.,   poz. 1490) 

B U R M I S T R Z    G Ó R Y
o g ł a s z a

I  przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż  następującej  nieruchomości:
1. Nieruchomość położona w Górze przy ul. Wrocławskiej  nr 44, oznaczona, jako działka nr 2028/2 o powierzchni 0,0812 ha, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta    nr LE1G/00081402/0 i której właścicielem jest Gmina Góra.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym o ogólnej powierzchni 96 m2 oraz budynkami gospodarczymi  
murowanymi,  dwukondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi. Budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze wymagają 
przeprowadzenia generalnego remontu.   Nieruchomość posiada przyłącza do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej i 
gazowej. Dojazd do nieruchomości droga asfaltową.
2. Nieruchomość jest przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi nieuciążliwe oraz znajduje się w ścisłej 
strefie „A” ochrony konserwatorskiej.
3. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia na własność. 
4. Cena wywoławcza wynosi  95.000,00 zł. 
( słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż budynku następuje na warunkach określonych  w art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późniejszymi zmianami), sprzedaż gruntu zabudowanego następuje na warunkach 
określonych w  art. 29 ust. 5 tejże ustawy – podlegają zwolnieniu od podatku VAT. 
5. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne 
są od wpisów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta                    i Gminy w Górze ul. 
Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel. 0655443628. Ogłoszenie 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze- www.gora.com.pl  w dziale  PRZETARGI.
7. Wadium w wysokości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, najpóźniej 
do dnia 27 marca 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 2028/2” lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy – pok. nr 24 (na parterze).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MARCA 2017 O GODZINIE 9:00 W SIEDZIBIE URZĘDU  MIASTA  I 
GMINY  W  GÓRZE ( POK. NR 106 ).
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 osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób 
reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo ( 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 z późniejszymi zmianami)
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 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmiana) - upłynął 
w dniu 7 lutego 2017 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.     

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 z 
późniejszymi zmianami) 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:
- 633/1 o powierzchni całkowitej 0,2619 ha, sklasyfikowana jako: RV.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, 
nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM 
(o pow. 0,2349 ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i 
ogrodniczych oraz w jednostce bilansowej R (o pow. 0,0270 ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w 
dniu 9 stycznia 2017 r.. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  l. Mickiewicza 1 w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 50.000,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 49.129,00 zł (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  poz. 710);
- grunty rolne – 871,00 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 MARCA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA 
I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia  
21 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 633/1”. 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 z późniejszymi zmianami) 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 OGŁ ASZ A
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Chróścina, oznaczona w ewidencji gruntów jako  
działka nr:
- 294 o powierzchni całkowitej 0,0599 ha, sklasyfikowana jako: PsIII.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081440/8. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  U, dla której ustala 
się przeznaczenie na tereny usług.
Działka posiada dostęp do drogi.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął 
w dniu 13 stycznia 2017 r.. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gó-
rze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108,  
tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 13.300,00 zł.
Do ceny nieruchomości  osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatku VAT zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  poz. 710).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 MARCA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIA-
STA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej  
do dnia 17 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 294”. 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 repre-
zentujących 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 z 
późniejszymi zmianami) 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:
- 631/1 o powierzchni całkowitej 0,4125 ha, sklasyfikowana jako: RIVa (0,0644 ha, PsIV (0,3235 ha), LsVI (0,0246 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystejKW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM (o pow. 0,3650 
ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych 
oraz w jednostce bilansowej ZPs i ZL (o łącznejpow. 0,0475 ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny pastwisk oraz na 
tereny lasów.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął 
w dniu 9 stycznia 2017 r.. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 66.000,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 64.487,00 zł (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  poz. 710);
- tereny pastwisk i lasów (grunty rolne) – 1.513,00 zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 MARCA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU 
MIASTA I GMINY W GÓRZE.

Wadium w kwocie 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić 
najpóźniej do dnia 21 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 631/1”. 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.
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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   
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 przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Borszynie Wielkim, oznaczonej jako działka nr 211 o 
powierzchni 0,0147 ha. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych– 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.6845.10.2017 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Górze, oznaczonej jako część działki nr 633/15  o powierzchni 0,0053 ha
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Komunalnych – 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147  
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu 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  następujących  nieruchomości, których 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

1272/6 0,0930

LE1G/

00081386/1

Nieruchomość

niezabudowana 

położona  w 
Górze  w rejonie                         
ul. Cichej

Nieruchomość jest przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

i usługi nieuciążliwe oraz 
urządzenia komunikacyjne.

na 

własność 58.300,00

1272/9 0,0930 LE1G/

00081386/1

Nieruchomość

niezabudowana 

położona  w Górze  w 
rejonie     ul. Cichej

Nieruchomość jest przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną  

i usługi  nieuciążliwe oraz 
urządzenia komunikacyjne.

na 

własność 58.300,00

1272/10 0,0876 LE1G/

00081386/1

Nieruchomość

niezabudowana 

położona  w Górze  w 
rejonie                     ul. 
Cichej

Nieruchomość jest przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną  

i usługi nieuciążliwe oraz 
urządzenia komunikacyjne.

na 

własność 55.000,00

)* 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, poz. 710 z późniejszymi zmianami)
Dostęp do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury 
technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego 
nabywcę. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone 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 Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - 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: 
- za działkę nr 1272/6    -  5.830,00 zł
- za działkę nr 1272/9    -  5.830,00 zł,
- za działkę nr 1272/10  -  5.500,00 zł,
należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia  09 marca 2017 r. na konto Gminy Góra – PKO BP  45 1020 5226 0000 6202 
0497 0226 dopiskiem „Przetarg na działkę nr …....”.
W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jedną działkę wymagana jest wpłata takiej ilości wadium.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  14 MARCA 2017 r. O GODZINIE 9:00 POKÓJ  NR 106 -  W SIEDZIBIE 
URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE - NA KAŻDĄ DZIAŁKĘ INDYWIDUALNIE.
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 2014 r., poz. 1380)
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 2016 r. , poz. 2147 z późniejszymi zmianami) – upłynął 
20 stycznia 2017 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.

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 (Dz. U. z  
2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

I  przetarg  ustny   ograniczony

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

485 0,0316 LE1G/

00082530/3

Nieruchomość 

położona  w Górze                         
w rejonie ul. Lipowej

Nieruchomość jest 
przeznaczona jako 
tereny aktywności 
gospodarczej.

na 

własność 6.300,00

)* 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. Nr 177, poz.1054 z 2011 r. z późniejszymi 
zmianami)
Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości bezpośrednio graniczących z przedmiotową nieruchomością ze 
względu na niewielką powierzchnie i kształt    w/w działki. 
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 nr1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - 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 630,00 zł, należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia 27 marca 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 485”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MARCA 2017 r.  O GODZINIE 8 00 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
     Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia  27 marca 2017 r.  do godziny 15:00 
przesłać lub przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy          w Górze przy ul. Mickiewicza nr 1 – pok. nr 106 poprzez 
złożenie pisemnego zgłoszenia  i dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości przyległej oraz  
dokonanie wpłaty wadium.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, 
tj. w dniu 29 marca   2017 r.
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 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi 
zmianami) –   upłynął  07 lutego 2017 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.

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 wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 

- nieruchomości o powierzchni 0,1300 ha, położonej w obrębie Sołectwa Osetno Małe, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 87/1,

Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz we wsi Osetno Małe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości o powierzchni 0,1527 ha, położonej w obrębie Sołectwa Bronów, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 65/3,
- nieruchomości o powierzchni 0,2473 ha, położonej w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 483.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

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 nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości o powierzchni 0,1587 ha, położonej w obrębie Sołectwa Ryczeń, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 57
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Ryczeń.
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.
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mKS POGOń.

MKS „Pogoń” Góra - PKPS „Siatkarz” Bierutów 
Tak!!! Niemożliwe stało się możliwe! Pokonujemy mistrza ligi z zeszłego roku oraz aktualnego wicelidera tabeli po fantastycznym 
ponad dwugodzinnym boju!!!

Emocje jeszcze nie opadły… 
ale po kolei! Do meczu przystą-
piliśmy praktycznie w pełnym 
składzie, zabrakło nam tylko 
M.Machowiaka. Na pierwszego 
seta na parkiet wybiegają; Gar-

djas (K), Szendryk (L), Boziań-
czuk, J. Jasiak, M. Muszyński, 
A. Juszczak, Stolarczyk. Od po-
czątku pierwszego seta wycho-
dzimy na prowadzenie. Trzy-
mamy w miarę dobre przyjęcie, 
raz po raz punktuje Muszyński, 
a pomagają mu Boziańczuk 
i Gardjas. Powoli budujemy 
swoją przewagę, by prowadzić 
20:16, a po chwili już 24:20. 

Wtedy to na zagrywkę wszedł 
kapitan bierutowskich siatkarzy 
- M. Patykiewicz. Kilka świet-
nych zagrywek oraz błędy na-
szych i na tablicy wyników już 
tylko 24:23. Następny punkt 

znów należał do przyjezdnych, 
lecz dwa kolejne padły łupem 
naszych i mogliśmy cieszyć się 
z wygrania pierwszej partii. O 
drugiej partii trzeba jak naj-
szybciej zapomnieć. Świetna 
zagrywka gości siała spustosze-
nie w naszych szeregach. Nie 
potrafiliśmy dobrze przyjąć, a 
co za tym idzie rozegrać i zaata-
kować. Na parkiet wchodzi Wil-

gosiewicz oraz Sowiński. Set ten 
kompletnie zdominowany przez 
Bierutowian, którzy wygrywają 
(14:25). W trzecim secie wra-
camy do wyjściowego składu. 
Walka toczy się punkt za punkt. 

Efektowne wymiany po obu 
stronach siatki. Żadna z drużyn 
choćby na moment nie odsko-
czyła na więcej niż 2-3 punkty. 
Przyjęcie znowu zaczyna dobrze 
funkcjonować, a to co wypra-
wiał tego dnia M. Muszyński w 
ataku, bloku i zagrywce… ręce 
same składały się do oklasków! 
W decydującą fazę seta wcho-
dzimy z jednopunktową przewa-

gą. Po pasjonującej walce na 
przewagi A. Juszczak kończy 
tego seta asem serwisowym! 
(28:26). Czwartą odsłonę tego 
spotkania zaczynamy niemra-
wo. Na zagrywce znowu szale-
ją przyjezdni. Od początku za-
czynają nam odskakiwać (1:4), 
by po chwili prowadzić (9:16)! 
Po drugim czasie wziętym 
przez trenera Daniela Panka, 
nasza gra powoli zaczyna się 
nakręcać i zaczynamy gonić 
gości. W decydującą fazę seta 
wchodzimy z czteropunktową 
stratą (16:20). Na nic zdały 
się czasy wzięte przez trenera 
Bierutowian - Michała Dut-
kiewicza (niegdyś gracza ów-
czesnej plusligowej Gwardii 
Wrocław) Nasza pogoń wciąż 
trwała. Zbliżamy się na jeden 
punkt (23:24). Niestety, sku-
teczny atak gości kończy tego 
seta. Przegrywamy go (23:25). 
A więc przed nami Tie-Break! 
Od samego początku idziemy 
punkt za punkt. Obie drużyny 
co chwilę zmieniały się na jed-
nopunktowym prowadzeniu. 
Zmiana stron odbyła się przy 
wyniku (7:8) dla Bierutowian. 
Lecz po chwili było już 10:10. 
Emocje w tym momencie się-
gnęły zenitu na parkiecie, jak i 
na trybunach, kiedy to sędzia 
według nas jak i kibiców po-
mylił się w ocenie ataku gości. 
Wówczas o czas poprosił szko-
leniowiec górowskiej Pogoni, 
by troszkę uspokoić głowy 
zawodników. Końcówka seta 

to popis naszych zawodników - 
zagraliśmy ją bezbłędnie! A mecz 
ten skutecznym blokiem zakoń-
czył J. Jasiak. Wtedy to nastąpił 
szał radości na boisku, na trybu-
nach - po prostu wszędzie. Był 
to bez wątpienia najlepszy nasz 
mecz tego sezonu, jak nie kilku 
ostatnich lat!!
Podsumowując, każdy z naszych 
zawodników dał z siebie wszyst-
ko i dołożył jakże ważną cegiełkę 
do tej historycznej wygranej. Na 
słowa pochwały zasługuje cały ze-
spół, zawodnicy podstawowi jak 
i z kwadratu. Brawo Wy! Zaś na 
indywidualną pochwałę zasłużył 
Maciek Muszyński. Skończył on 
bowiem 25 ataków na 34 próby, 
co dało mu kosmiczną wręcz sku-
teczność - ponad 70 procent! Bra-
wo i oby tak dalej! Z tego miejsca 
chcieliśmy również podziękować 
Wam drodzy kibice, bez was nie 
byłoby tego wszystkiego! Wasza 
liczna obecność i głośny doping 
bez wątpienia poniósł nasz zespół 
do zwycięstwa. Jeszcze raz WIEL-
KIE DZIĘKUJEMY!!!

Był to bez wątpienia 
najlepszy mecz siat-
karzy górowskiej Po-
goni, tego sezonu, jak 
nie kilku ostatnich 
lat!!

Górowscy siatkarze w akcji
5 lutego 2017 r. młodzi siatkarze MKS Pogoń Góra, w hali Olimpia rozegrali swój kolejny turniej. 

Nasi zawodnicy uczestniczą teraz 
w turniejach o lokaty 7-9 w Wo-
jewódzkiej Lidze Młodzików. Gó-
rowscy, młodzi adepci siatkówki 
z roku na rok są coraz mocniejsi i 
pną się w hierarchii dolnośląskich 
klubów. Naszym zawodnikom gra-

tulujemy odnoszonych sukcesów i 
trzymamy kciuki za dalszy sportowy 
rozwój pod okiem doświadczonego 
trenera - Dariusza Lisieckiego. Wy-
niki meczów: MKS Pogoń Góra - 
TS Victoria II PWSZ Wałbrzych 
2:0 (25:22,25:12); TS Victoria II 

PWSZ Wałbrzych - BTS Gmina 
Bolesławiec 2:0 (25:9, 25,12); MKS 
Pogoń Góra - BTS Gmina Bolesła-
wiec 2:0 ( 25:10, 25:8).

REd.


