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Ponad 470 000 zł na 
termomodernizację szkoły 
Przedmiotowy projekt obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkoła 
Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w miejscowości Czernina. Zakres termo-
modernizacji dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych budynku, odnowienie elewa-
cji, wymianę okien, drzwi oraz montaż zaworów termostatycznych.

Realizacja programu „Szkolny 
Klub Sportowy” w 2017 roku
W ramach programu przez 35 tygodni w okresie od 9 stycznia do 15 grudnia 2017 
r. dzieci i młodzież będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, w 
wymiarze jednej godziny zegarowej 2 razy w tygodniu.
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Zapraszamy firmy i instytucje działające na obszarze Gminy Góra do włączenia się do 
programu Górowska Karta dużej Rodziny.
Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować wszystkie zainteresowane 
podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na swoje towary i usługi dla rodzin 
wielodzietnych.

ZOSTAŃ PARTNEREm 
GóROWSKiEJ KARTY duŻEJ ROdZiNY
Więcej informacji na stronie gora.com.pl
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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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Mieszkańcy Wierzowic 
Wielki będą mieli 
piękną świetlicę

Przebudowa świetlicy 
w Wierzowicach Wielkich 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta i Gminy Góra 
Marka Balowskiego, w obecno-
ści Naczelnika Wydziału Pla-
nowania i Realizacji Inwestycji 
Piotra Głowackiego podpisała 

umowę na wykonanie robót 
budowlanych w ramach III eta-
pu przebudowy pomieszczeń w 
świetlicy wiejskiej w Wierzo-
wicach Wielkich. Wykonawcą 
inwestycji będzie firma JAN
-MAR Janik Marcin, Handel- 
Usługi- Budownictwo z Brze-
żan. Wartość umowy wynosi 
86 637,77 zł.
W ramach etapu III przewidzia-
no do wykonania w budynku 
świetlicy następujące roboty 
budowlane: założenie nowych 
okien; założenie nowych drzwi 
zewnętrznych; skucie starego 
tynku; wzmocnienie nadpro-
ży okiennych od strony ulicy; 
oczyszczenie narożników oraz 
ram ceglanych z farby (wg. za-
leceń konserwatora ); skucie i 
wymurowanie nowych parape-
tów z cegły klinkierowej czer-
wonej (wg. zaleceń konserwa-
tora ); przygotowanie podłoża, 
uzupełnienie spoin; wykonanie 
prac przygotowawczych, od-
grzybianie konstrukcji muro-
wych; wykonanie nowej wy-
prawy elewacyjnej; montaż rur 
spustowych; demontaż starego 
ogrodzenia w zakresie wejścia 

głównego; wykonanie nowego 
ogrodzenia w zakresie wejścia 
głównego (montaż ogrodzenia 
panelowego + brama i furtka); 
wykonanie drogi dojazdowej 
i miejsc parkingowych; wy-
konanie chodnika do wejścia 

głównego; ustawienie obrzeża 
chodnikowego 8x30 na ławie 
betonowej z oporem; zebranie i 
wyrównanie nadmiaru ziemi od 
strony (wschodniej) szczytowej 
budynku.
Należy zaznaczyć, że jest to 
kolejny etap przebudowy. W 
latach 2015-2016 wykonano 
dwa pierwsze etapy w zakresie 
kompleksowego remontu wnę-
trza świetlicy. Dla tego zadania 
Gmina Góra złożyła wniosek 
o dofinansowanie na kwotę 30 
000 zł w ramach inicjatywy Za-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi”. Plac budowy przekazano 
wykonawcy w dniu 17 marca 
2017 r. Termin realizacji zada-
nia – 2 czerwca 2017 roku.

Umowa podpisana, plac przekazany
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta i Gminy Góra 
Marka Balowskiego, w obecno-
ści Naczelnika Wydziału Pla-
nowania i Realizacji Inwestycji 
Piotra Głowackiego podpisała 
umowę na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebu-
dowa utwardzenia terenu przy 
garażach przy ul. Wierzbowej 

w m. Góra” z firmą Kamieniar-
stwo GRANITLUX Centrum 
Kamienia i Klinkieru Marcin 
Matuszewski z siedzibą w Ra-

wiczu. Wartość umowy wyno-
si 67 306,71 zł brutto.   Data 
zgłoszenia gotowości do od-
bioru: 31.05.2017.  Przedmiot 
zamówienia obejmuje m.in.: 
wykonanie utwardzenia terenu 
z kostki brukowej, na istniejącej 
podbudowie ( 923 m2); wyko-
nanie koryta odwadniającego 
z kostki granitowej; regulację 
wysokościowej   istniejących 
wpustów ulicznych. Przekazanie 

placu budowy w ramach tego 
zadania inwestycyjnego nastąpi-
ło w połowie marca. 

as

Spotkanie z DSDiK w sprawie 
chodnika w Jastrzębiej
13.03.2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami DSDiK 
Wrocław w celu ustalenia uzgodnień dotyczących prac projek-
towych i wykonawczych w sprawie chodnika w m. Jastrzębia. 

Inwestycja ma polegać na uzu-
pełnieniu chodnika  przy drodze 
KDw 324  po prawej stronie 
jezdni w kierunku Głogowa na 
brakujących odcinkach wraz z 
wykonaniem zjazdów do posesji 
oraz naprawą przepustów, tam 
gdzie ich stan wymaga inter-
wencji. Chodnik ma być wyko-
nany z masy bitumicznej o łącz-
nej długości 1388 m i szer. ok. 

1.50 m. Planowany termin wy-
konania inwestycji - rok 2017.

Powyższe zadanie realizowane 
będzie  przy pomocy progra-
mu funkcjonalno-użytkowe-
go (PFU)  i współfinansowane 
przez DSDiK Wrocław, gdzie 
Urząd Miasta i Gminy w Górze 
będzie inwestorem zastępczym.

as

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe. 

Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.
Niechaj wielkanocne życzenia, pełne nadziei i miłości, przyniosą Państwu zadowolenie 

dzisiaj i w przyszłości.

Tego wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Góra
życzą

Burmistrz Góry  
Irena Krzyszkiewicz

Starosta Górowski   
Piotr Wołowicz
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Obrad Rady Miejskiej Góry – sesja XXXV
Sesja odbyła się 3 marca br. w obecności 19 radnych Rady Miejskiej. Tradycyjnie rozpoczęto odegraniem hejnału miasta Góra. Otwarcia sesji dokonał i obradom 
przewodniczył Jerzy Kubicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze.

Przewodniczący powitał rad-
nych i zaproszonych gości oraz 
stwierdził prawomocność ob-
rad. Następnie Burmistrz Góry 

Irena Krzyszkiewicz przedstawi-
ła sprawozdanie z okresu mię-
dzysesyjnego, w tym wyjaśniła 
również powołanie niezależnego 
eksperta (w związku ze skargą 
lokatora na zacieki w mieszka-
niu), który miał dokonać oce-
ny wykonania remontu dachu 
- do czego zobowiązała się na 
sesji w dniu 16 lutego. Eksper-
tem był Sylwester Matuszewski 

z Poznania, który jest również 
ekspertem przy remoncie Domu 
Kultury w Czerninie. Po do-
konaniu wizji lokalnej ekspert 

nie stwierdził nieprawidłowo-
ści przy wykonaniu pokrycia 
dachowego. Zwrócił natomiast 
uwagę na najprawdopodobniej 
wadliwie działającą wentylację 
(zahamowany prawidłowy prze-
pływ powietrza) i niefachowo 
wykonane przez lokatora prace 
adaptacyjne, czyli docieplenie 
sufitowe bez zastosowania para-
izolacji. Poinformowała również 

o postanowieniu Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu uwzględnia-
jące wszystkie warunki przed-

sięwzięcia dotyczącego budowy 
obwodnicy Góry. Postanowie-
nie jednoznacznie mówi, że ul. 
Starogórska zostanie zamknięta 
dla samochodów ciężarowych, 
a cały tabor będzie przerzuco-
ny na obwodnicę. Wspomniała 
również, że będzie zabezpie-
czenie przed hałasem poprzez  
zamontowanie kilku ekranów 
akustycznych. 

Na posiedzeniu radni przyjęli 
następujące projekty uchwał: 
zmieniającą uchwałę budżetową 
Gminy Góra na rok 2017 oraz 
wieloletnią prognozę finanso-
wą Gminy Góra. W sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków; w sprawie opinii do-
tyczącej wniesienia aportem do-
kumentacji projektowo – kosz-
torysowej budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach 
Czernina, Czernina Dolna. 
Zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Góra; w sprawie przyjęcia spra-
wozdania z realizacji w latach 
2015 – 2016 Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabytkami; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia zasad gospodarowa-
nia nieruchomościami stano-
wiącymi własność Gminy Góra; 
w sprawie zasięgnięcia opinii 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu o zamia-
rze rozwiązania Straży Miejskiej 
w Górze. Podjęcie uchwał przez 
radnych poprzedzone zostało 
wystąpieniami przewodniczą-

cych właściwych komisji, którzy 
informowali o stanowisku ko-
misji w danej sprawie. Wszyst-
kie Komisje pozytywnie opi-
niowały poszczególne uchwały. 
Radni uchwały podejmowali 
jednomyślnie, za wyjątkiem 
uchwały w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieru-
chomościami stanowiącymi 
własność Gminy Góra (2 głosy 
wstrzymujące się) i uchwały w 
sprawie zasięgnięcia opinii Ko-
mendanta Wojewódzkiego Po-
licji we Wrocławiu o zamiarze 
rozwiązania Straży Miejskiej w 
Górze ( 1 głos przeciw).
Na koniec, na prośbę Burmistrz 
Góry,  minutą ciszy radni uczcili 
pamięć byłego wójta Gminy Je-
mielno Czesława Połczyka, któ-
rego pogrzeb odbył również 3 
marca na cmentarzu komunal-
nym w Górze. Interpelacji i za-
pytań radni nie zgłosili. Wobec 
wyczerpania porządku obrad 
Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XXXV sesji Rady Miej-
skiej w Górze.

XXXVI sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 24.03. 2017 r. odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej Góry. Wzięło w nim udział 20 radnych. Na wstępie obrad Radni przyjęli protokół z XXXV 
sesji Rady Miejskiej Góry, a następnie wysłuchali sprawozdania Burmistrza Góry z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacji z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej Góry podjętych w okresie od 13.01.2016 r. do 19.12.2016 r. 

Zapoznali się również ze spra-
wozdaniem z działalności Rady 
Miejskiej Góry w roku 2016., 
komisji stałych Rady Miejskiej 
Góry w roku 2016 i realizacji 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Narkomanii dla 
Gminy Góra za rok 2016. Przy-
jęto również następujące projek-
ty uchwał: zmieniającą uchwałę 
budżetową Gminy Góra na rok 
2017( w wyniku przeprowadzo-
nych zmian budżet Gminy Góra 
na rok 2017 wynosi: dochody: 
90  848  197,50 zł; wydatki: 
94 886 799,83 zł); zmieniającą 
wieloletnią prognozę finanso-
wą Gminy Góra; zmieniającą 
uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego; w 
sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 
Uchwała ta zainteresuje szcze-
gólnie nauczycieli i rodziców. 
Nowa sieć szkół obowiązująca 
od 1 września 2017 r. stanowi, 
że Gimnazjum nr 1 zostanie włą-
czone do Szkoły Podstawowej nr 
1, Gimnazjum nr 2 zostaje włą-
czone do Szkoły Podstawowej 
nr 3. Oba gimnazja w Górze 
(i gimnazjum w Czerninie) za-
kończą swą działalność z dniem 
31 sierpnia 2017 r. Uczniowie, 
którzy będą uczęszczać do kl. II 
i III gimnazjum (r. sz. 2017/18 
i) i kl. III (2018/19), otrzymają 
świadectwa ukończenia gimna-
zjum, mimo iż gimnazjum jako 
odrębnej szkoły już nie będzie. I 
tak wg nowej sieci szkół w Gmi-
nie Góra od 1 września 2017 r. 
będą funkcjonowały szkoły pod-
stawowe: SP nr 1 w Górze, SP 
nr 3 w Górze, SP w Glince, SP 

w Czerninie, SP w Ślubowie, SP 
w Witoszycach. Kolejna uchwa-
ła dotyczyła określenia kryte-
riów wraz z liczbą punktów na 
drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszko-
li publicznych prowadzonych 
przez Gminę Góra. Wg no-
wego Prawa oświatowego, do 
przedszkola publicznego, gdyby 
była większa liczba kandydatów 
niż miejsc, stosuje się kryte-
ria: wielodzietność w rodzinie, 
niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego ro-
dzica, niepełnosprawność oboj-
ga rodziców, niepełnospraw-
ność rodzeństwa przyszłego 
przedszkolaka, samotne wy-
chowywanie kandydata, objęcie 
pieczą zastępczą. Wszystkie kry-
teria mają taką samą wartość. 
Radni przyjęli również uchwałę 
w sprawie określenia kryteriów 

wraz z liczbą punktów w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez 
Gminę Góra (do kl. I przyjmo-
wane będą dzieci z obwodu, a 
kandydaci pochodzący spoza 
obwodu tylko w przypadku, 
gdy szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami); w sprawie przyję-
cia projektu Programu Rewita-
lizacji dla Gminy Góra na lata 
2016-2020; w sprawie pro-
gramu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Góra; zmieniającą 
uchwałę w sprawie Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Narkomanii dla Gminy Góra na 
rok 2017 (planuje się w ramach 
profilaktyki wdrażanie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych 

poprzez doposażenie gminnych 
obiektów sportowych w sprzęt 
sportowy oraz budowę siłowni 
typu STREET WORKOUT); 
w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Góra, obręb Witoszyce 
oraz w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Góra, obręb Jastrzębia. 
Wszystkie uchwały podejmo-
wano jednogłośnie, głosami 20 
radnych „za”. Wcześniej swoje 
opinie (również pozytywne), 
przedstawiały właściwe komi-
sje: Budżetu i finansów, Kultu-
ry, oświaty i spraw socjalnych, 
Gospodarki komunalnej, Rol-
nictwa i ochrony środowiska, 
Prawa i porządku publicznego. 

E. mAćKOWSKA
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Gmina Góra pozyskała 
prawie pół mln zł na ter-
momodernizację szkoły 
w Czerninie

Oszczędnie 
i ekologicznie w systemie 
ciepłowniczym miasta

REd.

Modernizacja systemu 
ciepłowniczego miasta Góry
Zakład Energetyki Cieplnej 
sp. z o. o. z siedzibą w Górze 
w celu optymalizacji kosztów 
produkcji ciepła wytwarza-
nego w kotłowni węglowej 
zlokalizowanej przy ul. Dą-
brówki 8 w Górze, zakupił 
nową szafę sterującą kotła 
typu KRm-2,9 wyposażoną 
w nowoczesny sterownik, 
który ma za zadanie opty-
malizację procesu spalania 
poprzez dostosowanie wła-
ściwego współczynnika nad-
miaru powietrza w zależności 
od obciążenia kotła. Odpo-
wiednia ilość podawanego 
powietrza pozwoli zwiększyć 
sprawność kotła, tj. z zadanej 
dawki paliwa uzyskać najwię-
cej energii przy jednoczesnej 
najmniejszej emisji szkodli-
wych substancji do atmosfery
Urządzenie wyposażone jest 

w dotykowy ekran LCD 17” 
oraz nowoczesny system zbie-
rania, archiwizacji i prezen-
tacji danych SZARP, który 
umożliwia pełny nadzór nad 
pracą kotła. Zakup regulato-
ra kotła jest pierwszym eta-
pem modernizacji systemu 
ciepłowniczego miasta Góry, 
kolejnym etapem będzie mo-
dernizacja układu pompowe-
go, zakup regulatora nadrzęd-
nego systemu ciepłowniczego 
oraz modernizacja węzłów 
cieplnych.

Ponad 470 000 zł na termomodernizację 
szkoły 
Przedmiotowy projekt obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gim-
nazjum i Przedszkole w miejscowości Czernina. Zakres termomodernizacji dotyczy docieplenia 
ścian zewnętrznych budynku, odnowienie elewacji, wymianę okien, drzwi oraz montaż zaworów 
termostatycznych.

Projekt skupia się na obiektach 
użyteczności publicznej składa-
jących się z trzech wydzielonych 
części tj. budynku dydaktycz-
nego z 1912 r. wpisanego do 
ewidencji zabytków, łącznika 
oraz budynku dydaktycznego 
powstałego w 1995 r. Uzyskane 
dofinansowanie z RPO to 470 
233,10zł.
Inwestycja obejmuje następu-
jący zakres prac: Budynek dy-
daktyczny z 1912 roku.
- w ramach modernizacji insta-
lacji wewnętrznej ogrzewczej 
(branża sanitarna objęta odręb-
nym opracowaniem): zamonto-
wanie głowic termostatycznych 
przy istniejących 47 grzejnikach 
(w tym 14 nowe panelowe),
- w ramach wymiany okien ze-
wnętrznych: zdemontowanie 
starych okien drewnianych wraz 
z parapetami wewnętrznymi 
drewnianymi i zewnętrznymi z 
blachy powlekanej,

- montaż nowych okien drew-
nianych jednoramowych z 
drewna sosnowego klejone-
go trójwarstwowo wraz z no-
wymi parapetami wewnętrz-
nymi drewnianymi oraz 
parapetami zewnętrznymi z 
blachy stalowej powlekanej. Po-
nadto zaplanowano prace zwią-
zane z odnowieniem elewacji 
budynku.  
Budynek dydaktyczny z 1995 
roku.
- w ramach modernizacji insta-
lacji wewnętrznej ogrzewczej 
(branża sanitarna objęta odręb-
nym opracowaniem): zamonto-
wanie głowic termostatycznych 
przy istniejących 50 grzejnikach 
(w tym 4 nowe panelowe),
- w ramach wymiany okien ze-
wnętrznych:
- zdemontowanie starych okien 
drewnianych wraz z parapetami 
zewnętrznymi z blachy powle-
kanej,

- zamontowanie nowych okien 
drewnianych jednoramowych 
z drewna sosnowego klejonego  
trójwarstwowo wraz z nowy-
mi parapetami zewnętrznymi 
z blachy stalowej powlekanej 
(montowanych z uwzględ-
nieniem ocieplenia elewa-
cji). Natomiast w ramach 
prac związanych ze ścianami 
zewnętrznymi i odnowieniem 
elewacji wykonanych zostanie 
szereg prac modernizacyjnych, 
istotnych dla podniesienia i 
estetyki i termomodernizacji.

Spotkanie z przedsiębiorcami 
z terenu Gminy Góra
28 lutego w sali narad UMiG w Górze odbyło się spotkanie zor-
ganizowane dla przedsiębiorców z terenu Gminy Góra. 

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, Zastępca Bur-
mistrz Góry Andrzej Rogala, 
Skarbnik Miasta i Gminy Góra 
Marek Balowski, Sekretarz 
Miasta i Gminy Góra Tadeusz 
Otto, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Góry Jerzy Kubicki 
oraz Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych Leszek 

Szendryk i lokalni przedsiębior-
cy. Na zaproszenie Burmistrz 
Góry w spotkaniu udział wzięły 
również przedstawicielki WSSE 
„Invest-Park” Małgorzata Höf-
fner-Kowalska z Departamen-

tu Obsługi Inwestora, WSSE 
„Invest Park” i Izabela Małek 
z Departamentu Komunikacji 
i Marketingu WSSE „Invest 
Park” oraz Marta Chojara-Rak, 
reprezentująca Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolno-
śląskiego, Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich Oddział 
w Legnicy. Po przywitaniu ze-
branych gości i przedstawieniu 
krótkiej charakterystyki gminy 
pod względem finansowym i 
inwestycyjnym Burmistrz Góry 
oddała głos Skarbnikowi MiG, 
który poinformował na temat 
udzielanego wsparcia dla przed-
siębiorców w postaci zwolnień 
przedmiotowych od podatku 
od nieruchomości na terenie 
Gminy Góra w ramach zasa-
dy de minimis oraz zwolnień 
przedmiotowych od podatku od 
nieruchomości na terenie Gmi-
ny Góra, w celu udzielenia po-
mocy regionalnej na wspieranie 
inwestycji początkowych lub 
tworzenie nowych miejsc pra-
cy związanych z inwestycją po-

czątkową. Kolejną prezentację 
przedstawił Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych na te-
mat terenów inwestycyjnych w 
Gminie Góra. Obecnie nasza 
gmina dysponuje działkami 
przeznaczonymi pod przemysł, 
bazy, składy i usługi o po-
wierzchni 0,1402 ha; przezna-
czonymi  pod usługi – 1,8675 
ha oraz jako tereny aktywności 
gospodarczej –  11,3335 ha. 
Następnie Małgorzata Höff-

ner-Kowalska  z Departamen-
tu Obsługi Inwestora, WSSE 
„Invest Park” zaprezentowała 
informacje na temat promocji 
możliwości inwestycyjnych na 
terenach Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST
-PARK”, Podstrefa Góra, na-
tomiast Marta Chojara-Rak, 
reprezentująca Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolno-
śląskiego, Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich Oddział 
w Legnicy, omówiła kwestie 

Przedsiębiorcy z Gmi-
ny Góra zostali szcze-
gółowo zapoznani z ja-
kich możliwości mogą 
skorzystać by rozwinąć 
działalność

as

związane z pozyskiwaniem fun-
duszy zewnętrznych na rozwój 
działalności gospodarczej. Na 
zakończenie Sekretarz MiG Ta-
deusz Otto przedstawił krótką 
informację na temat „Górow-
skiej Karty Dużej Rodziny” oraz 
zachęcił przedsiębiorców do 
włączenia się w akcję by zostać 
partnerem programu.



5

Jesteś aktywnym Dol-
noślązakiem? Masz po-
mysł na zaangażowanie 
się w życie lokalnej spo-
łeczności? Zgłoś swą 
grupę do konkursu!

as

Dolnośląska Akademia Samorządu 2017
Zapraszamy młodych Dolnoślązaków do udziału w konkursie „Dolnośląska Akademia Samorzą-
du 2017”.   Jesteś młodym, aktywnym Dolnoślązakiem w wieku 13-30 lat? Masz grupę przyjaciół, 
z którymi lubisz robić coś fajnego? Lubisz wyzwania? Zaintrygował Cię termin „samorząd”?   To 
może być oferta dla Ciebie i Twoich przyjaciół!

Dolnośląska Akademia Samo-
rządu jest odpowiedzią Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na do-
strzeżenie potrzeby zwiększenia 
zaangażowania młodych ludzi 
w działania z zakresu samorząd-
ności oraz pogłębienie wiedzy 
na temat samorządu terytorial-
nego. W ramach konkursu 10 
najlepszych grup inicjatywnych 
otrzyma dofinansowanie na re-
alizację swoich pomysłów w 
kwocie do 1.500 zł dla jednej 
inicjatywy.
Harmonogram:
•	 Zgłoszenia inicjatyw do 31 

maja 2017 r.
•	 Ogłoszenie wyników kon-

kursu do 10 czerwca 2017 r.
•	 Wyjazdowe szkolenie 3.dnio-

we – 16-18.06.2017 r. lub 

23-25.06.2017 r. lub 30.06-
2.07.2017 r.

•	 Realizacja inicjatyw z dofi-
nansowaniem – od 01.09 do 
30.11.2017 r.

•	 Przygotowanie prezentacji 
do e-folderu – od 01.11 do 
10.12.2017 r.

•	 Konferencja laureatów – po-
łowa grudnia 2017 r.

Projekt realizowany jest przez 
Fundację „Merkury”, a dofinan-
sowany ze środków Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.
Szczegóły znajdziecie Państwo 
w załącznikach: Regulamin 
konkursu i Formularz zgłosze-
niowy na stronie www.gora.
com.pl
Kontakt do organizatorów Dol-
nośląskiej Akademii Samorządu 
2017:

1) Waldemar Weihs – Prezes 
Fundacji „Merkury”,
tel. 509 673 693, e-mail: walde-
mar@weihs.pl
2) Krystian Ulbin – Pełnomocnik 
Marszałka ds. Młodzieży,
tel. 517 117 990, e-mail:  kry-
stian.ulbin@dolnyslask.pl

Góra na Dolnośląskim 
Festiwalu Rowerowym
Gmina Góra reprezentowana 
będzie na Dolnośląskim Festi-
walu Rowerowym organizowa-
nym w Hali Stulecia we Wro-

cławiu w dniach 20 i 21 maja 
tego roku. Festiwal pomyślany 
jest jako targi turystyczno-ro-
werowe. Poprzez udział w Fe-
stiwalu chcemy pokazać naszą 
Gminę, wypromować jej uro-
ki i zaprosić do odwiedzania, 

szczególnie tych, dla których 
Góra jest jeszcze nieznana lub 
mało znana. Na targach prezen-
tować będziemy się na stoisku, 

które już mamy zarezerwowane. 
Zapraszamy już teraz do udziału 
w targach i odwiedzenia naszego 
stoiska.

as

Kwalifikacja wojskowa 
w gminie Góra
Jak co roku, w dniach 6-10 
marca 2017 r. na terenie Gmi-
ny Góra, odbyła się kwalifika-
cja wojskowa   kobiet i męż-

czyzn   urodzonych w 1998 r., 
zameldowanych na pobyt stały 
i czasowy na terenie miasta i 
gminy Góra, objętych reje-
stracją wojskową na potrzeby 
założenia ewidencji wojskowej. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych, Powiatowa Komisja Le-
karska pracowała w budynku 
Hali Sportowo-Widowiskowej 

ARKADIA”  przy ul. Szkolnej. 
Frekwencja oscylowała w okoli-
cach 100%, zarówno po stronie 
mężczyzn jak i kobiet.

as

Mamy instruktorów pływania
W dniu 6 marca 2017 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze odbyło się 

uroczyste wręczenie legityma-
cji instruktora pływania dla 13 
nauczycieli wychowania fizycz-
nego z trenu Gminy Góra. Le-
gitymacje wręczyła Burmistrz 
Irena Krzyszkiewicz, gratulując 

wszystkim pomyślnie zdane-
go egzaminu i życząc sukcesów 
w dalszej pracy zawodowej, w 

tym przypadku uzupełnionej o 
dodatkowe umiejętności. Kurs 
był dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego w wysokości 
50% całkowitych kosztów szko-

lenia ze środków dotacji celowej 
w ramach pilotażowego progra-
mu budowy małych przyszkol-
nych krytych pływalni pn. „Dol-
nośląski Delfinek”. 
Szkolenie odbywało się w dwóch 
częściach: 
- pierwsza część w terminie od 29 
sierpnia do 3 września 2016 r. 
- druga część w terminie od 23 
stycznia do 28 stycznia 2017 r.
Kurs obejmował 90 godzin i 
odbywał się w obiektach Akade-
mii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu - stanowił uzupełnie-
nie programu budowy małych 
przyszkolnych krytych pływalni, 
pozwoli na prowadzenie nauki 
pływania przez wykwalifikowa-
nych instruktorów. 

REd.

Sołtys Roku 2016
W dniu 10.III w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, miała miejsce finałowa gala konkursu „Sołtys Roku”.

 Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołtyskom i sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację 
inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru. Zgłoszonym kandydatem na „Sołtysa Roku” z Gminy Góra była Katarzyna 
Maksymczyk, Sołtys Sołectwa Chróścina. Pani Maksymczuk sołtysem jest od roku 2011. Znana jest z aktywności w swoim środowisku. Podejmuje działania na rzecz poprawy wyglądu 
swojej miejscowości i zwiększenia aktywności mieszkańców. We współpracy z lokalną społecznością organizuje cyklicznie wiejskie święta „Dzień Osadnika” i „Ocalić od zapomnienia”, 
a także inne lokalne święta i uroczystości. Jest liderem w swoim środowisku dobrze służącym poprawie warunków życia w swojej wsi. Miło jest nam poinformować, że Sołtys Katarzyna 
Maksymczuk otrzymała z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka podziękowanie za pełnioną funkcję.                                                                                                                  AS
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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  

mAGdALENA  WOłOSZYN

Podaruj nam swój 1%
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym w Górze
Wpłacając 1 % na rzecz Stowarzyszenia wspomożesz Ośrodek 

Rehabilitacji w Górze oraz niepełnosprawne dzieci”
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym

Nr KRS: 0000134197
Z dopiskiem Adam Krasicki

Dziękujemy 

Warsztaty ekonomiczne ,,Na własne konto”.
17 lutego 2017 r. w ZSPPiG w 
Czerninie zakończyła się pierw-

sza tura warsztatów ekonomicz-
nych ,,Na własne konto” dla 
uczniów gimnazjum z terenów 
gmin wiejskich, którego po-
mysłodawcą i wykonawcą jest 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. Tygodniowy etap 
wprowadził uczestników w za-
gadnienia związane z przed-

siębiorczością, finansami oraz 
funkcjonowaniem banków. 

Podczas zajęć uczniowie odwie-
dzili lokalnego przedsiębiorcę, 
właściciela sklepu budowlanego 
,,Mrówka”, Krzysztofa Urba-
niaka oraz Bank Pekao S.A. w 
Lesznie, gdzie Dyrektor  Ban-
ku w bardzo przyjazny sposób 
wprowadził słuchaczy w zagad-
nienia bankowe. Sprawozdanie 

z każdego modułu dostępne 
jest na blogu oraz na Facebooku 
pod hasłem ,,NWK Czernina”. 
Kolejnym etapem projektu bę-
dzie przygotowanie prac kon-
kursowych. Dziękujemy Panu 
Krzysztofowi Urbaniakowi za 
wspaniały wykład o zasadach 
przedsiębiorczości, Dyrektorowi 
Banku PEKAO S.A. w Lesznie 
Panu Ireneuszowi Twardowskie-
mu za doskonale zorganizowane 
warsztaty bankowe oraz Agacie 
Ziębie-studentce, która z wiel-
kim zaangażowaniem wspierała 
nauczyciela prowadzącego.

Wiedzy ekonomicznej 
nigdy za wiele

Śpiewamy przeboje rodziców
W dniu 12.03. odbył się 6. 
Konkurs Wokalny „Śpiewamy 
Przeboje Naszych Rodziców”. 
Po wcześniejszych eliminacjach, 
w 3 kategoriach wzięło udział 
33 wokalistów z powiatu górow-
skiego i leszczyńskiego. Komisja 
miała nie lada zadanie, gdyż z 
roku na rok poziom wokalny 
uczestników rośnie. Laureatami 

tegorocznego konkursu zostali:
W kategorii  A od 7 do 9 lat: 1. 
Maja Bójko, 2. Kacper Jasiński, 
3. Blanka Żurawska.
W kategorii B – od 10 do 12 
lat: 1. Emila Nowak, 2. Sara 
Majchrzak, 3. Bartosz Kamiński
Wyróżnienie:  Oliwia Kędzier-
ska i Aleksandra Panocha
W kategorii C – od 13 do 16 

lat: 1. Julia Goszczyk, 2. Mar-
tyna Witek, 3. Weronika Błaże-
jewska.
Nagrody specjalne: 
Nagroda Burmistrza Góry: Szy-
mon Łagoda.
Nagroda Dyrektora:  Wiktoria 
Muszyńska.

HK
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Drugi tomik poezji Anny Lisowiec
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz wspólnie z Sekretarzem 
Miasta i Gminy Góra Tade-
uszem Otto spotkała się z Anną 
Lisowiec, która wydała drugi 

już tomik poezji pt. „Dla Ciebie 
wszystkie moje skarby”. Bur-
mistrz otrzymała egzemplarz z 
dedykacją w podzięce za pomoc 
w wydaniu pozycji. Gratulując 

poetce weny twórczej, która 
skutkowała wydaniem drugiego 
tomiku, Burmistrz życzyła dal-
szych sukcesów na literackim 
polu. Wydanie tomiku zosta-

ło w części sfinansowane przez 
Gminę Góra.
Przypominamy, że Anna Liso-
wiec jest mieszkanką wsi Gra-
bowno. Zadebiutowała w 2016 

r. tomikiem „Życie jak pajęcza 
nić”. Oprócz poezji Pani Anna 
pisze teksty piosenek, oraz wier-
szowane bajeczki dla dzieci. 24 
marca br. w Bibliotece Miejskiej 

odbył się wieczór poezji i spo-
tkanie z poetką.

REd.

Miasto słowami budowane
15 marca br. Biblioteka  Miejska w Górze gościła dr Pawła Cie-
liczko, absolwenta LO w Górze, historyka, literaturoznawcę, 
doktora nauk humanistycznych, autora przewodników literac-
kich po Warszawie i Poznaniu. 

W latach dziewięćdziesiątych  
założył i kierował Fundacją „Ka-
dry dla Europy”, która realizo-
wała projekty związane z przy-
gotowywaniem społeczeństwa 
polskiego do akcesji Polski do 
Unii Europejskiej. W ramach 
tych działań organizował kon-
ferencje, szkolenia, a także wy-
dawał publikacje książkowe. W 
2015 założył Fundację Kochania 
Poznania. W wolnym czasie pi-

sze opowiadania grozy, których 
akcja rozgrywa się w Poznaniu. 
Pomysłodawca pierwszego lite-
rackiego bedekera po Poznaniu, 
twórca i redaktor „Poznańskie-
go Przewodnika Literackiego” 
– internetowego informatora 
o wielkopolskim życiu literac-
kim.  Autor opowiadań krymi-
nalnych retro rozgrywających 
się w mieście nad Wartą, inicja-
tor stworzenia szlaków kulturo-
wych „Poznańskie legendy” oraz 
„Kryminalny Poznań”. 
Wykład „Miasto słowami bu-
dowane” był oparty na cieka-
wej prezentacji  multimedialnej 
przedstawiającej dwa miasta  
Warszawę i Poznań oczami li-
teratów piszących, którzy two-
rzyli i tworzą oryginalny opis 
literacki tych miast. Warszawski 
Przewodnik Literacki jako wy-
cieczkowy szlak drogą pomni-
ków i pamiątek o którym pisali 
najznakomitsi poeci i pisarze. 
Było to opowiedziane w nie-
zwykle ciekawy i interesujący 
sposób, wiele anegdot, zdarzeń, 

ciekawostek związanych ze sto-
licą. Drugim zaprezentowanym 
przewodnikiem był „Poznań-
ski Przewodnik Literacki”  pod 
redakcją Pawła Cieliczko i Jo-
anny Roszak. To obraz miasta, 
obiekty, zabytki, miejsca godne 
obejrzenia, ale i portrety nama-
lowane piórem literatów wielu 
pokoleń aż po najnowsze. Nie 
można pominąć Jeżyc – dziel-
nicy, która jest jakby miastem 

w mieście, a  zamieszkanie tam 
było  marzeniem pokoleń czy-
telniczek Jeżycjady Małgorzaty 
Musierowicz. Dr Paweł Cielicz-
ko przytaczał wiele ciekawych 
anegdot z okresu kiedy  uczęsz-
czał do górowskiego liceum.  
Wykład „Miasto słowami bu-
dowane” przedstawiony był 
niezwykle interesująco i humo-
rystycznie, zawierał ciekawostki 
z życia twórców słowa pisane-
go. W spotkaniu uczestniczył  
Grzegorz Trojanek, któremu 
dziękujemy za pomoc w zorga-
nizowaniu wydarzenia. Obecni 
byli nauczyciele z Liceum Ogól-
nokształcącego w Górze, którzy 
uczyli Pawła Cieliczko oraz licz-
nie zgromadzona publiczność. 
Spotkanie przebiegło w bardzo 
sympatycznej atmosferze, zgro-
madzeni na spotkaniu z zacie-
kawieniem słuchali i oglądali 
przygotowaną prezentację będą-
cą podróżą do świata literatury. 

Jak nowe technologie zmieniają człowieka
3 marca br. Bibliotekę Miejską w Górze odwiedził Krzysztof Ratnicyn, dziennikarz i publicysta 
pochodzący z naszego miasta, który wygłosił wykład dotyczący nowych technologii w biznesie. 

Krzysztof Ratnicyn – obecnie 
redaktor naczelny portalu Stra-
tegia Lean – specjalizuje się w 
tematyce zarządzania, nowych 
mediów i biznesu. Był redak-
torem naczelnym „Harvard 

Business Review Polska”, re-
daktorem prowadzącym „EGO 
Inspiracje”, zastępcą redakto-
ra naczelnego THINKTANK. 
Pisał teksty do magazynów 
„BRIEF”, „Marketing & more”, 
publikował w interaktywnie.
com, „Monitor Magazine”, 
„Gazecie MSP”, współpracował 
z TVN CNBC. Swoją dzienni-
karską karierę rozpoczynał jako 
redaktor górowskiego czasopi-
sma „Przegląd Górowski” i jak 
sam mówi, nauczył się podczas 
tej pracy wielu przydatnych w 
późniejszej karierze umiejętno-

ści. Wykład traktował o bardzo 
szybko postępującym rozwoju 
technologicznym, o źródle prze-
łomu, którym stał się Internet, 
co w efekcie doprowadziło do 
niepostrzeżonego przejścia ludz-

kości w erę cyfrowego egalitary-
zmu. Krzysztof Ratnicyn pro-
mował swoją, wydaną w 2016 
r. książkę „Jak nowe technologie 
zmieniają biznes”. Publikacja 
opisuje wiele rozwiązań, narzę-
dzi oraz trendów, które mogą 
zainspirować przedsiębiorców, 
liderów, menedżerów do wpro-
wadzania innowacji oraz w efek-
cie osiągnięcia przewagi w dzia-
łaniu.  Pan Krzysztof zwrócił też 
uwagę na występujące coraz czę-
ściej zjawisko, które można by 
nazwać mianem „paraprawdy” 
dotyczące publikowania w me-

diach informacji zawierających 
„śladowe ilości” prawdy. Każdy 
człowiek w dzisiejszych czasach 
może być twórczy, wyjątkowy, 
warto zmierzyć się z nowymi 
zjawiskami, ponieważ cyfrowy 

egalitaryzm daje każdemu taką 
szansę. Zgodnie z wyrażeniem 
sformułowanym w latach 60-
tych przez amerykańskiego ar-
tystę Andy’ego Warhola – każ-
dy może mieć dzisiaj swoje 15 
minut. Spotkanie przebiegło w 
bardzo sympatycznej atmosfe-
rze, uczestnicy mieli liczne py-
tania, np. dotyczące bezpieczeń-
stwa danych w Internecie. 

dB
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca br, dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, pod Pomnikiem Wolności w Górze,  kwiaty złożyły delegacje władz samorządowych, 
na czele z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz, Wicestarostą Górowskim Pawłem Niedźwiedziem, Przewodniczącymi Rady Miejskiej Góry oraz Powiatu Górow-
skiego, Radnych Gminnych i Powiatowych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń oraz jednostek organiza-
cyjnych gminy i zakładów pracy. Na zakończenie uroczystości Burmistrz Góry podziękowała wszystkim za pamięć i przybycie na Pl. Bolesława Chrobrego.

W szkołach natomiast odbyły się 
okolicznościowe audycje, były 

zorganizowane wystawy i po-
gadanki. Np. w Gimnazjum nr 
1, w przeddzień wspomnienia 
Żołnierzy Wyklętych gościł ks. 
Marcin Werczyński, który jest 
doktorantem na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wro-
cławiu. Ks. Marcin to pasjonat 
Żołnierzy Wyklętych - przybli-
żył uczniom tematykę dotyczą-
cą tego ważnego wspomnienia. 
Przedstawiał osoby zaangażowa-
ne w walkę o suwerenność i nie-
podległość Ojczyzny w czasie i 
po II wojnie światowej. Szczegó-
łowo została przedstawiona także 

postać Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego, który pośmiertnie w 2006 

otrzymał Order Orła Białego, a 
w 2013 został awansowany do 
stopnia pułkownika. Natomiast  
w dniu 17.03.2017 r. w Gimna-
zjum nr 2,  dzięki współpracy z 
Ochotniczym Hufcem Pracy w 
Górze,  gościli  przedstawiciele 
Stowarzyszenia Patriotyczny Gło-
gów. Zaprezentowali uczniom 
klas pierwszych lekcję historii, 
której tematem przewodnim byli 
„Żołnierze Wyklęci”.  Przedsta-
wili sylwetki m.in. Danuty Sie-
dzikówny – „Inki”, rotmistrza 
Witolda Pileckiego, Hieronima 
Dekutowskiego –„Zapory” i in-

nych. Była to wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu. Warto też 

wspomnieć o uroczystościach 
w ościennej gminie Niechlów, 
gdzie 1 marca w Szkole Pod-
stawowej w Sicinach odbyła się 
uroczysta akademia ku czci nie-
złomnym bohaterom powojen-
nej Polski. Gościem specjalnym 
był uczestnik tamtych zdarzeń  
Marian Marmulewicz, mieszka-
niec Sicin, jedyny żyjący obec-
nie członek organizacji niepod-
ległościowej. Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
został również upamiętniony II 
edycją Powiatowego Konkursu 
o Żołnierzach Wyklętych. Etap 

szkolny konkursu odbył 2 marca, 
a finał powiatowy miał miejsce w 
dniu 20 marca w Zespole Szkół 
im. S. Kaliskiego. Startowało w 
nim 16 uczniów z powiatu gó-
rowskiego. Organizatorem kon-
kursu był górowski Klub Gazety 
Polskiej, a współorganizatorami: 
Towarzystwo Ziemi Górowskiej, 
Szkoła Podstawowa im. Armii 
Krajowej w Niechlowie,  Zespół 
Szkół im. S. Kaliskiego w Gó-
rze, przy współudziale Oddziału  
BEP IPN we Wrocławiu. War-
tym podkreślenia jest fakt, że 
Konkurs wygrali uczniowie szkół 
gimnazjalnych, którzy mimo 
iż nie mają II wojny w podsta-
wie programowej, świetnie znali 
zagadnienie: I miejsce zdobył 
uczeń Gimnazjum nr 2 w Górze 

Wojtek Wiesławski (na zdjęciu 
poniżej)- op. E. Maćkowska, II 
– Łukasz Goliczewski z Gimna-
zjum nr 1 - op. B. Gudalewicz, 
a miejsce III uzyskał Jakub Cie-
ślak z Gimnazjum w Niechlowie 
- op. G. Krzyżanowska. Organi-
zatorzy dziękują sponsorom: E. 
Adaszyńskiemu, M. Bawolskie-
mu, D. Bednarz, S. Hoffmanno-
wi, M. i M. Hołtra, A. Kolibek, 
R. Szymanowiczowi, Z. Witko, 
IPN we Wrocławiu, Nadleśnic-
twu Żmigród, zakład tapicerski 
P. Sawickiego za ufundowanie 
nagród.

Burmistrz Góry w gronie najlepszych 
samorządowych menedżerów regionu

„Puls Biznesu” opublikował ogól-
nopolski ranking najlepszych sa-
morządowców. Ranking powstał 

na podstawie badania przepro-
wadzanego dla „Pulsu Biznesu” 
przez firmę ARC Rynek i Opinia. 

Badaniami objęło cztery kryteria: 
dobre zarządzanie finansami gmi-
ny (w tym pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych), sprawne zarządza-
nie oświatą, inwestowanie w infra-
strukturę i efektywne budowanie 
aktywności społecznej. Wskaza-
niom tym nadano różną rangę i 
następnie przetworzono zgodnie 
z przyjętymi przez firmę badaw-
czą wskaźnikami. Po ich przeli-
czeniu uzyskano sumę punktów, 
która była podstawą klasyfikacji w 
ogłoszonym rankingu. Z każdego 
województwa wybrano dziesięciu 
samorządowców.
Miło jest nam poinformować, 
że Burmistrz Góry Pani Irena 
Krzyszkiewicz znalazła się w 
gronie najlepszych menedżerów 
regionu.

Osiągnięty sukces Pani Burmistrz 
skomentowała następującymi sło-
wami: Nie jest to mój osobisty sukces, 
ale sukces całego samorządu Gminy 
Góra, radnych, sołtysów, pracowni-
ków samorządowych, a także całej 
społeczności lokalnej naszej gminy. 
Szczególnie cieszy mnie fakt, że wy-
niki rankingu są efektem badań i 
ocen profesjonalnej i niezależnej fir-
my. Bardzo istotne jest dla mnie to, 
że już nie tylko my sami dostrzegamy 
pozytywne zmiany w otaczającej nas 
rzeczywistości, ale obserwatorzy z ze-
wnątrz też tak to widzą i jak widać 
doceniają nasze wysiłki.
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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 zabaw-
nym podpisem,  charakteryzo-

wać się wysoką jakością wyko-
nania; powinna być załączona 
również zgoda osoby sfotogra-
fowanej 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 

W dniach od 2 do 5 marca br. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, korzystając z „zaproszenia Kazimierza Jagiellończyka” brała udział w Jego 
imieninach i towarzyszącym im imprezom okolicznościowym – w tak oto żartobliwy sposób Prezes TPGiW Jerzy Jakuczun zobrazował wyjazd gó-
rowian do Wilna na „Kaziuki”.

Na Kaziukach w Wilnie

Kazimierz Jagiellończyk to 
drugi syn nie mniej sławne-
go ojca o tym samym imieniu, 
a wnuk Władysława Jagiełły. 
Był uczniem Jana Długosza, 
Litwini widzieli w nim swego 
króla. Niestety, mimo świetnie 
zapowiadającej się przyszłości, 
Kazimierz zmarł w wieku 26 
lat (1484 r.) pozostawiając po 
sobie opinię młodzieńca  spra-
wiedliwego i pobożnego. Już na 
początki XVI w. wśród ludności 
zaczęły pojawiać się opowieści 
o cudach, które miały zdarzyć 
się przy Jego grobie. Np. wśród 
rycerstwa polskiego i litewskie-
go, biorącego udział w wojnie 
litewsko-moskiewskiej szerzyły 
się opowieści o pomocy zmarłe-
go królewicza, który miał się po-
jawić na chmurze i pokazać do-
godne brody na rzece Dźwinie. 
Proces kanonizacyjny zainicjo-
wany przez jego brata Zygmun-
ta Starego .trwał jednak dość 
długo (z różnych przyczyn), 
ale zakończył się sukcesem. Z 
okazji kanonizacji (w 1602 r.) 
otwarto grób Kazimierza. Jego 
ciało,  pomimo znacznej wil-
gotności  panującej  w grobow-
cu (cegły były mokre), po 118 
latach było, według świadków, 
nienaruszone. U wezgłowia 
znaleziono pergamin z ulubio-

nym hymnem świętego Omni 
die dic Mariae (Każdego dnia 
sław Maryję). Doczesne szczątki 

świętego Kazimierza od 1953 r. 
spoczywają w kościele św. Piotra 
i Pawła w Wilnie. Rocznicowe 
obchody tzw. Kaziuki rozpoczy-
nają się zawsze w dniu 4 marca 
(dzień śmierci świętego i Jego 
imieniny). Zaczyna je Festyn 
Kaziukowy, podczas którego jest 
okazja do zabawy przebierań-
ców, są teatralizowane procesje 
i przemarsze z chorągwiami św. 
Kazimierza, zawody w smażeniu 
blinów i ubijaniu masła. Stra-

gany ciągnące się kilometrami 
pełne są obwarzanków, pier-
ników, wędlin, sera, wędzonej 

ryby,  domowego chleba oraz 
piernikowych serc z lukrowany-
mi napisami - a popić to można 
kwasem chlebowym i żywym 
piwem domowym. Z wszyst-
kich stron rozlega się brzmienie 
muzyki kapel ludowych oraz 
innych zespołów  reprezentują-
cych wszystkie style. Początko-
wo jarmark był organizowany 
w granicach Zielonego Mostu, 
na pl. Katedralnym, Lokiskim, 
rynku Kalwaryjskim, a po od-

zyskaniu niepodległości Litwy 
Kaziuki wdarły się na Starów-
kę Wileńską i Aleje Gedymina. 

Wielką atrakcją jarmarku są wy-
konywane z naturalnych i far-
bowanych suchotników barwne 
i niepowtarzalne palmy wileń-
skie.   Na straganach zakupisz 
wyroby ludowych mistrzów rę-
kodzieła: ceramiczne, kute, tka-
ne i plecione, drewniane łyżki, 
miski, beczułki, wyroby z łozy, 
leszczyny, słomy, bursztynu, 
barwnych tkanin ludowych. 
Kramarze przywożą nie tylko 
towar, ale i niepowtarzalną at-

mosferę. Górowianie nie tylko 
uczestniczyli w kaziukowym 
festynie, ale także oddali hołd 
pomordowanym Polakom i Ży-
dom w Ponarach, legionistom 
pochowanym na Rossie, jak też 
na cmentarzu Na Antokolu, za-
palono znicze na grobie matki i 
serca J. Piłsudskiego  na Rossie. 
Podziwiano panoramę Wilna 
z restauracji   obrotowej wieży 
TV   326,5 m, najpiękniejszy 
kościół Piotra i Pawła ze wspa-
niałymi stiukowymi rzeźbami. 
W trakcie pobytu doszło do 
spotkania z Wiceprzewodniczą-
cym Sejmu Republiki Litew-
skiej Jarosławem Narkieviczem 
oraz członkami zespołu Tro-
czanie. Ostatni dzień to wizyta 
w Trokach, gdzie w Zatroczu 
zwiedzono pałac Tyszkiewiczów, 
zamek  Gedymina w Trokach 
na wyspie jeziora Galwe, tra-
dycyjny posiłek „kibinowy” w 
zajeździe Karaimów i niestety 
– już trzeba było wracać. Ale 
to nic - dodaje Prezes Jakuczun 
-  Do zobaczenia za rok -  może 
zaproszą na imieniny Kaziuka. 

eM

Antosiu – posłuchaj bajki o „Chorym kotku” – mówi Franuś, czytając braciszkowi  na dobranoc 
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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

AHK

Irlandzkie manewry nocne
Emerald Adventure to nazwa 
Nocnych Manewrów, które 

odbyły się w Gimnazjum nr 
2 im. M. Kopernika w Górze 
w dniu 17 marca. Irlandczycy 
obchodzą wtedy Dzień Świę-
tego Patryka, a gimnazjaliści 
z kl. IIa i II b uczestniczyli w 
anglojęzycznych zajęciach, któ-
rych głównym motywem było 
to właśnie święto. Uczestników 
zajęć czekały liczne niespo-
dzianki – zielony poczęstunek, 

nauka tańca Riverdance, pod-
chody, irlandzkie gry i zabawy, 

karaoke i filmy. Noc z językiem 
angielskim na pewno na długo 
zostanie w pamięci wszystkich 
uczniów. Te nietypowe zajęcia 
przygotowały nauczycielki j. 
angielskiego: Ewa Świerszko, 
Justyna Witkowska. 

Realizacja programu „Szkolny Klub 
Sportowy” w 2017 roku
W styczniu br. w 7 szkołach w naszej Gminie wystartował program „Szkolny Klub Sportowy”. 
Operatorem Wojewódzkim programu jest Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu.

Do udziału w programie zostały 
zakwalifikowane 4 szkoły pod-
stawowe i 3 gimnazja – utwo-
rzono łącznie 11 grup:
•	 SP3 w Górze – uczestniczą w 

zajęciach dzieci z klas 4 – 6, 
utworzono 2 grupy po 15 i 
16 uczniów, zajęcia prowadzą 
nauczyciele Sylwia Sromek– 
Mróz oraz Robert Brojek,

•	 SP w Czerninie – 1 grupa 
dzieci z klas 4 – 6 – łącznie 
15 uczniów, zajęcia prowadzi 
Ewa Miłaszewicz,

•	 SP w Glince - 1 grupa dzie-
ci z klas 4 – 6 – łącznie 18 
uczniów, zajęcia prowadzi 
Mariusz Gustaw, 

•	 SP w Ślubowie - 1 grupa 
dzieci z klas 4 – 6 – łącznie 
16 uczniów, zajęcia prowadzi 
Robert Brojek, 

•	 SP w Witoszycach – 1 grupa 

dzieci z klas 4 – 6 – łącznie 
18 uczniów, zajęcia prowadzi 
Marta Hołownia–Dziewic,

•	 Gimnazjum nr 1 w Górze - 2 
grupy uczniów z klas 1 – 3 – 
łącznie ok. 40 uczniów, zaję-
cia prowadzą Małgorzata Sto-
larczyk i Robert Burdziuk,

•	 Gimnazjum nr 2 w Górze - 
2 grupy uczniów z klas 1 – 3 
– łącznie 32 uczniów, zajęcia 
prowadzą Maria Głowacka i 
Daniel Lis,

•	 Gimnazjum w Czerninie – 1 
grupa uczniów z klas 1 – 3 – 
łącznie 15 uczniów, zajęcia 
prowadzi Piotr Brojek.

Program „Szkolny Klub Spor-
towy”, realizowany przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, jest 
skierowany do uczniów wszyst-
kich typów szkół i ma na celu 
umożliwienie podejmowania 

różnorodnej aktywności fi-
zycznej przez dzieci i młodzież, 
w formie zajęć sportowych i 
rekreacyjnych pod opieką na-
uczyciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego w da-
nej szkole. Program jest finan-
sowany ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Część 
kosztów realizacji programu 
pokrywa Gmina Góra jako 
wkład własny. Zgodnie z za-
wartą z Dolnośląską Federacją 
Sportu we Wrocławiu „Umo-
wą o współpracy przy realizacji 
programu Szkolny Klub Spor-
towy”, Gmina zapewnia rów-
nież nieodpłatne udostępnienie 
obiektów i sprzętu sportowego 
na rzecz realizacji programu. 

REd.

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” informuje, że w dniach 18.04 – 05.05.2017r. ogłasza nabory 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w na-
stępujących zakresach:
Nabór 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej
Nabór 3/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego
Nabór 4/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej
Treść ogłoszeń o naborach wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej LGD www.ujscieba-
ryczy.pl w zakładce PROW 2014-2020 -> Nabory oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD w Górze, 
ul. Armii Polskiej 11-13.

104. urodziny
26 lutego 2017 r. 104. 
urodziny świętowała w 
gronie Rodziny Pani 
Wacława Calaba z Góry.

Z tej okazji Dostojną Jubilatkę 
odwiedziła Burmistrz Góry Ire-
na Krzyszkiewicz wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Góry Jerzym Kubickim i Kie-
rownikiem Urzędu  Stanu Cy-
wilnego Urszulą Szmydyńską. 
Pani Wacława Calaba z okazji 
Urodzin otrzymała liczne życze-
nia dalszych i długich lat spę-
dzonych w zdrowiu oraz kosz 
róż wraz z drobnym upomin-
kiem wręczonym przez Burmi-
strza Góry Irenę Krzyszkiewicz.
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Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa
Gmina Góra została zakwalifikowana do wsparcia finansowego w ramach rządowego programu 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wielo-
letniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania 
w latach 2016 –2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, 
w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa” jest nie 
tylko rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych uczniów (dzieci i 
młodzieży), ale także zakup no-
wości wydawniczych i uatrakcyj-
nienie księgozbiorów bibliotek 
szkolnych. Wszystkie placówki 
z terenu Gminy Góra, które w 
edycji 2016/2017 przygotowały 
wnioski, zostały zakwalifikowa-
ne do otrzymania dofinansowa-

nia. Koszt całkowity zadania 
wynosi 75  000,00 zł, wkład 
własny gminy w wysokości 
20% całkowitych kosztów za-
dania tj. 15  000,00 zł, kwota 
wnioskowana 80%, co stanowi 
60  000,00 zł. Do otrzymania 
dotacji na zakup książek za-
kwalifikowały się następujące 
szkoły: Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Bolesława Prusa w Gó-
rze; Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Władysława Broniewskiego 
w Górze; Szkoła Podstawowa 
w Czerninie; Szkoła Podstawo-
wa im. 55 Poznańskiego Puł-
ku Piechoty w Glince; Szkoła 
Podstawowa w Witoszycach; 
Gimnazjum nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Górze; 
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Górze.  

Niedziela Palmowa. 
Słowo na niedzielę – 9 kwietnia.

W tłumie towarzyszącym Jezu-
sowi było wielu ludzi, którzy 
naprawdę wierzyli, że królestwo 
Dawida nasłanie niebawem - 
być może już jutro. Dlatego wo-
łali: „Hosanna Synowi Dawida! 
Przybywa w imię Pańskie! Bło-
gosławiony król, który przycho-
dzi w imię Pańskie”.

Wraz z tłumem ludzi z miasta 
wyszli też niektórzy faryzeusze; 
chcieli zobaczyć, co się dzieje. 
Docisnąwszy się teraz do Jezu-
sa, rzekli: - Panie, rozkaż swoim 
uczniom, żeby tak nie wiwato-
wali na Twoją cześć. Jezus jed-
nak odparł: - Powiadam wam, 
jeśli oni zamilkną, kamienie 
wołać będą. Weszli na górę. 
Całe miasto rozciągało się teraz 
przed nimi jak na dłoni - oto 
świątynia lśniąca od marmurów 
i złota! Ale nad świątynią góro-
wała twierdza Antonia. Niczym 
potężny orzeł o czarnych skrzy-
dłach groźnie srożyła się moc 
tego świata nad białym sank-
tuarium, miejscem zgromadzeń 
ludu izraelskiego. Nagle Jezus 
przystanął. Westchnąwszy głę-
boko, począł głośno uskarżać się 
- zupełnie tak, jak gdyby Jego 
słowa miały dotrzeć do uszu 
owych tysięcznych tłumów ze-
branych tam w dole, w mieście:

- Jeruzalem, Jeruzalem! Gdy-
byś poznało dzisiaj, co służy 
twemu pokojowi. Ale jest to 
zakryte przed twoimi oczami. 
Przyjdą bowiem na ciebie dni, 
kiedy wrogowie twoi otoczą cię 
wałem, obiegną cię i ścisną ze 
wszystkich stron: spustoszą cię i 
nie pozostawią kamienia na ka-
mieniu za to, żeś nie rozpoznało 
chwili, w której Bóg chciał ująć 
się za twymi mieszkańcami. W 
milczeniu i ze zdziwieniem rze-
sza przysłuchiwała się słowom 
Jezusa. Ale gdy pochód znów 
ruszył, dzieci zaczęły znowu 
wołać »hosanna« i wszyscy, jak 
przedtem, radowali się razem z 
nimi, jak gdyby chcąc zagłuszyć 
słowa ostrzeżenia. Kiedy scho-
dzili na dół, Jezus już wiedział: 
»Izrael nie chce, bym został jego 
królem. Żaden kapłan z tych, 
co urzędują w świątyni, nie na-
maści mnie na króla. Jest tylko 
jeden, który może ogłosić mnie 
królem: Bóg«.

I tak się też stało. Tego dnia Je-
zus nie został królem w Jerozo-
limie. Im głośniej wiwatowali 

ludzie, tym większe poruszenie 
ogarniało całe miasto, a kapła-
ni i faryzeusze mówili między 
sobą:

- Co mamy robić? Widzicie 
sami, że nie jesteśmy w stanie 
nic zdziałać przeciwko temu, 
co się dzieje. Cały świat idzie za 
Nim.

Pochód przeszedł przez bramę 
świątyni. Dzieci nie przestawały 
śpiewać:

- Hosanna Synowi Dawida, 
Królowi Izraela! Błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pań-
skie! Strażnicy świątyni i uczeni 
w Piśmie rozgniewali się. Mó-
wili: - Czego właściwie chcą te 
dzieci? One nie mają tu prawa 
głosu. Powinny przestać wołać. 
Zwrócili się do Jezusa i powie-
dzieli:  Czy słyszysz, co one wo-
łają? – Czy nigdy nie czytaliście 
– odpowiedział Jezus – co jest 
napisane w Piśmie Świętym? Że 
Bóg uwielbiony będzie ustami 
dzieci? One wyśpiewują praw-
dę.

Kapłani i uczeni mężowie od-
wrócili się z oburzeniem. Poszli 
naradzić się, co robić. – Czy 
możemy Go aresztować? Lu-
dzie Mu wierzą. Musimy być 
ostrożni, żeby przypadkiem nie 
doszło do rozruchów. Obawiali 
się ludu. Zbliżał się wieczór, za-
mykano bramy świątyni. Jezus 
wraz z uczniami opuścił miasto. 
Dwaj uczniowie zwrócili osła 
właścicielowi. Jezus został sam, 
zamierzając spędzić noc na Gó-
rze Oliwnej.

Dopiero później uczniowie zro-
zumieli, dlaczego swój wjazd do 
stolicy Jezus odbył na ośle. Kilka 
wieków wcześniej, prorok Za-
chariasz przepowiedział: „Raduj 
się wielce, Córo Syjonu, wołaj 
radośnie, Córo Jeruzalem! Oto 
Król twój idzie do ciebie, spra-
wiedliwy i zwycięski. Pokorny 
jedzie na osiołku, na oślątku, 
źrebięciu oślicy. On pokój lu-
dziom obwieści. Jego władz-
two sięgać będzie od morza do 
morza, od brzegów rzeki aż po 
krańce ziemi”.

ks. mgr Bernard Twardowski

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze rozpoczyna swoją działalność w 
2017 roku w ramach  projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  realizowanego 
przez: Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych  w ramach otwartego konkursu ofert - 
dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego tworzy   13   DPK-D  współpracujących ze sobą
i obejmujących swoim wsparciem całe województwo dolnośląskie.  
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą  
w Górze, przy ul. Podwale 24 w pomieszczeniach nieodpłatnie przekazanych przez Starostwo 
Powiatowe w Górze i prowadzony przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza.
Punkt działa  w godzinach
wtorek:  15.00 – 19.00, środa:  9.00 –  15.00  lub po uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 
604 881 760
Zadaniem każdego Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla NGO jest;
a) wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu 

organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo obywatelskie z  zakresu: zakładania i 
likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz 
wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi 
podczas doradztwa stacjonarnego i mobilnego,

b) aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,
c) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatu lub Forum NGO
d) promocja Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego,
e) promocja Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
W DPK-D jest prowadzone doradztwo dla aktywnych obywateli i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w formie stacjonarnej, wyjazdowej, telefonicznej oraz drogą e-mail, dotyczących 
zagadnień;
a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
b) pisania i rozliczania projektów,
c) sprawozdawczości, 
d) księgowości dla organizacji pozarządowych,
e) aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,
f ) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji 

pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy 
między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.

Planowane jest Powiatowe Forum NGO lub szklenia dla organizacji pozarządowych. 

Doradcy DPK-D w Górze
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AGNiESZKA POłCZYK

BERNARD BAZyLEWICZ

Spotkanie promujące zawód policjanta 
1 marca 2017 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Górze odbyło się 
spotkanie dotyczące promocji za-
wodu policjanta oraz współpracy 
w zakresie naboru do służby w 
Policji. 
Gospodarzem spotkania był Wi-
cestarosta Powiatu Górowskiego 
Paweł Niedźwiedź oraz I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Górze nadkom. Jacek Gregor, 
który poprowadził je wspólnie z 
podinsp. Krzysztofem Wołow-
cem zastępcą Naczelnika Wydzia-
łu Doboru i Szkolenia Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocła-
wiu. W przedsięwzięciu udział 
wzięli również przedstawiciele lo-
kalnych samorządów, dyrektorzy 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 
Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy. 
Przybyłym gościom zaprezento-
wano wymogi, jakie musi spełnić 
kandydat na policjanta oraz jak 

wygląda proces rekrutacji. Zało-
żeniem spotkania było podjęcie 
współpracy w zakresie rozpo-
wszechniania informacji dotyczą-
cych rekrutacji oraz wymogów 
formalnych. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali plakaty i ulotki. Do-
precyzowano również bieżącą 
współpracę w zakresie kolejnych 
spotkań. 
Służbę w Policji może pełnić: 
- obywatel Polski o nieposzlako-
wanej opinii; 
- który nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu za prze-
stępstwo lub przestępstwo skar-
bowe; 
- korzystający z pełni praw pu-
blicznych; 
- posiadający co najmniej średnie 
wykształcenie; 
- posiadający zdolność fizyczną i 
psychiczną do służby w forma-
cjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbo-

wej, której gotów jest się podpo-
rządkować; 
- dający rękojmię zachowania 
tajemnicy stosownie do wymo-
gów określonych w przepisach o 
ochronie informacji niejawnych; 
- ponadto osoby podlegające 
kwalifikacji wojskowej powinny 
posiadać uregulowany stosunek 
do służby wojskowej. 
Formularze kwestionariusza oso-
bowego można pobrać zarówno w 
Komendzie Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu jak i komendach 
powiatowych (miejskich) Poli-
cji województwa dolnośląskiego. 
Wymieniony formularz dostępny 
jest także na stronie internetowej 
Komendy Głównej Policji (www.
policja.pl) oraz na stronie inter-
netowej Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu (www.dol-
noslaska.policja.gov.pl). 

Kolejna edycja 
świątecznego kiermaszu 
6 kwietnia 2017 r. w Górze odbędzie się VIII Kiermasz Tradycji 
Wielkanocnych Ziemi Górowskiej. 
Tegoroczni organizatorzy – Starosta Górowski, Dolnośląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Powiatowy Ze-
spół Doradców w Górze, Dolnośląska Izba Rolnicza, samorządy 
lokalne oraz Zespół Szkół im. gen. S. Kaliskiego zapraszają na 
VIII Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej. 
Kiermasz odbędzie się w Auli Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze. 
W programie m.in. prezentacja wielkanocnych aranżacji, kon-
kurs na najpiękniejszy tradycyjny stół wielkanocny oraz występy 
artystyczne młodzieży. Będzie kolorowo, smacznie i świątecznie.
Organizatorzy zapraszają – wstęp wolny!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
Powiat Górowski otrzymał kolejną 
dotację z budżetu państwa na re-
alizację Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
dotyczącego wspierania w latach 
2016-2020 organów prowadzą-
cych szkoły oraz biblioteki pedago-
giczne w zakresie rozwijania zain-
teresowań uczniów przez promo-
cję i wspieranie czytelnictwa dzieci 
i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych. W 2017 roku 4,8 
tys. zł zostanie przeznaczonych na 
zakup książek dla Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mic-
kiewicza w Górze.
Powiat Górowski w 2016 roku 
pozyskał kwotę 24 040,00 zł, 

zapewniając finansowy wkład 
własny w wysokości 20% kwoty 
kosztów realizacji zadania objętego 
dofinansowaniem z budżetu pań-
stwa. Dofinansowanie otrzymały: 
Gimnazjum Dwujęzyczne w Gó-
rze, Technikum w Górze, Szkoła 
Podstawowa Specjalna w Wąsoszu, 
Gimnazjum Specjalne w Wąsoszu 
oraz Filia Dolnośląskiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Górze. 
W tym roku dofinansowanie w 
ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa kwocie 4,8 
tys. zł otrzyma Liceum Ogólno-
kształcące im. Adama Mickiewicza 
w Górze. 
Dzięki środkom pozyskanym z 

programu udało się uatrakcyjnić 
księgozbiory bibliotek szkolnych i 
pedagogicznych przez zwiększenie 
udziału nowości wydawniczych 
nie będących podręcznikami. 
Szkolne biblioteki wzbogaciły się 
w liczne wznowienia cenionych 
książek dla dzieci i młodzieży, w 
tym lektur szkolnych, beletrystyki 
oraz pozycji popularno-nauko-
wych. Zakup książek był konsul-
towany z radą rodziców i samo-
rządów uczniowskich w każdej ze 
szkół, co wpłynęło na ostateczne 
decyzję, jakie pozycje wydawnicze 
trafią do szkolnych bibliotek. Do 
tego grona dołączy biblioteka w 
górowskim LO.

Aktywny Samorząd 2017 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Górze informuje, iż 
Zarząd PFRON przyjął doku-
ment pn. Kierunki działań oraz 
warunki brzegowe obowiązujące 
realizatorów pilotażowego pro-
gramu „Aktywny samorząd” w 
2017 r.
Realizatorem programu w powie-
cie górowskim jest: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Górze. 
W roku bieżącym obowiązują 
następujące terminy składania 
wniosków: 
Moduł I: od 10 marca do 30 
sierpnia 2017 roku. 
Moduł I – likwidacja barier 
utrudniających aktywizację spo-
łeczną i zawodową, w tym: 
a) Obszar A – likwidacja bariery 
transportowej: 
Zadanie 1: pomoc w zakupie i 
montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, 
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B, 
b) Obszar B – likwidacja barier w 
dostępie do uczestniczenia w spo-
łeczeństwie informacyjnym: 
Zadanie 1: pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowa-
nia,
Zadanie 2: dofinansowanie szko-
leń w zakresie obsługi nabytego w 
ramach programu sprzętu elek-
tronicznego i oprogramowania, 
c) Obszar C – likwidacja barier w 
poruszaniu się: 
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiada-
nego wózka inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym, 
Zadanie 3: pomoc w zakupie 

protezy kończyny, w której zasto-
sowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, tj. protezy co naj-
mniej na III poziomie jakości, 
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiada-
nej protezy kończyny (co naj-
mniej na III poziomie jakości), 
d) Obszar D – pomoc w utrzy-
maniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej. 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyż-
szym poprzez dofinansowanie 
kosztów edukacji w szkole poli-
cealnej, kolegium lub w szkole 
wyższej (studia pierwszego stop-
nia, studia drugiego stopnia, jed-
nolite studia magisterskie, studia 
podyplomowe lub doktoranckie 
prowadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym/dzien-
nym lub niestacjonarnym/wie-
czorowym/ /zaocznym lub eks-
ternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem Internetu). 
Składanie wniosków na Moduł 
II: 
1) od dnia 10 marca do 30 marca 
2017r. (semestr letni - rok akade-
micki 2016/2017), 
2) od dnia 20 września do 10 paź-
dziernik 2017r. (semestr zimowy 
- rok akademicki 2017/2018);
Wszelkich informacji udziela pra-
cownik PCPR w Górze, pokój 
nr 11, nr telefonu 65/543 28 96, 
e-mail: pcprgora-pfron@wp.pl 
Program „Aktywny Samorząd” 
finansowany jest ze środków 
PFRON

Najlepsze COCO JUMBO! 
Podsumowanie POWIATOWEJ 
AMATORSKIEJ LIGI futsal 2016-
2017. 
11.03.2017 r. w restauracji Rosette 
nastąpiło oficjalne podsumowanie i 
wręczenie nagród za kolejną edycję 
PAL. 
Sezon rozgrywkowy rozpoczął się 3 
grudnia 2016 r. Rozgrywki toczyły 
się nieprzerwanie do 4 marca 2017 
r. – łącznie z terminami przed świę-
tami Bożego Narodzenia i Nowym 
Rokiem. Skąd to ekspresowe tempo? 
Już na początku marca piłkarze wra-
cają na zielone murawy, a gro bio-
rących udział w popularnej halówce 
jest czynnymi zawodnikami klubów 
piłkarskich uczestniczących w syste-
mie rozgrywek OZPN. 
Rozgrywki toczyły się w systemie 
mecz i rewanż i rozegrano łącznie 56 

spotkań w 14 terminach rozgryw-
kowych. W tym zanotowano jeden 
walkower. Padło łącznie 509 bra-
mek. Zanotowano tylko dwa remisy. 
Były też zawody gdzie zespół stracił 
aż 31 bramek. Najwięcej bramek we 
wszystkich meczach (92) zdobył zwy-
cięski zespół COCO JUMBO i stra-
cił też łącznie najmniej (27). Najwię-
cej bramek stracił zespół Puerto Rico 
(116). Najwięcej bramek padło w 7 
kolejce (60) a najmniej w 3 kolejce 
(25). W rozgrywkach udział wzięło 
łączne 101 zawodników. Pełne skła-
dy po 15 zawodników zgłosiły ze-
społy: Mi-Dan Koźlarze, Sami Swoi. 
Najmniej bo po 10 Coco Jumbo i 
Amigos. Najstarszy zawodnikiem był 
Tadeusz Krzyszczuk z drużyny War-
riors (rocznik 1956) a najmłodszym 
Mateusz Jaszczuk (2001) z drużyny 

Puerto Rico. 
Podczas rozgrywek ukarano 41 za-
wodników - nałożono łącznie 68 kar 
indywidualnych w tym 61 żółtych 
kartek i 7 czerwonych. Była też jedna 
dyskwalifikacja w związku z przekro-
czeniem regulaminu poza boiskiem. 
Najmniej kar indywidualnych za-
notował zespół Warriors (trzy żółte 
kartoniki) a najwięcej FC JWB (12 
żółtych i 2 czerwone). Najmniej kar 
nałożono w 2, 6 i 7 kolejce (po dwie 
żółte) a najwięcej w 1 kolejce (5 żół-
tych i 1 czerwona) oraz 14 (9 żółtych 
i 2 czerwone) Zawodnicy na parkie-
cie spędzili łącznie 56 godzin. 
Dziękujemy za udział w rozgryw-
kach w sezonie 2016/2017 i zapra-
szamy już za rok! Ze sportowym po-
zdrowieniem do zobaczenia!!! 
MISTRZEM POWIATOWEJ 

AMATORSKIEJ LIGI FUTSAL 
w sezonie 2016/2017 została Dru-
żyna COCO JUMBO, występując 
w następującym składzie: Polański 
Marcin, Cholewiński Tomasz, Jen-
da Robert, Bohdanowicz Filip, 
Czaja Daniel, Tukindorf Adam, 
Makowski Krzysztof, Żurawski 

Bartosz, Niedźwiedzki Andrzej, 
Koziołkowski Miłosz, GRATU-
LACJE!

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

Pani Werze życzymy 
dużo zdrowia i wielu 
lat życia. 
Ad multos annos! 

BERNARD BAZyLEWICZ

TOMASZ WOźNICZKA

Informacje Powiatowego Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza osoby bezrobotne i 
poszukujące pracy na spotkania w ramach grupowego poradnic-
twa zawodowego.

Harmonogram planowanych porad grupowych II kwartał 
2017 r.

25.04.2017 r. – godz. 8.00 – temat porady: Dokumenty aplika-
cyjne krokiem do sukcesu
25.05.2017 r. – godz. 9.00 – temat porady: ABC przedsiębior-
czości
28.06.2017 r. – godz. 8.00 – temat porady: Dokumenty aplika-
cyjne krokiem do sukcesu.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gorze, ul. Poznańska 4, Sala Informacji Zawodowej.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą zawodo-
wym CAZ (pok. 3 lub 4).

PLAN SPOTKAŃ GRUPOWyCH
w ramach grupowej informacji zawodowej – II kwartał 2017 r.

Kw i e c i e ń 
1 4 . 0 4 . 2 0 1 7  –  g o d z .  8 . 0 0
2 0 . 0 4 . 2 0 1 7  –  g o d z .  8 . 0 0
M a j 
9 . 0 5 . 2 0 1 7  –  g o d z .  8 . 0 0
2 3 . 0 5 . 2 0 1 7  –  g o d z .  8 . 0 0
Cz e r w i e c
1 4 . 0 6 . 2 0 1 7  –  g o d z .  8 . 0 0
2 2 . 0 6 . 2 0 1 7  –  g o d z .  8 . 0 0

Zakres tematyczny grupowej informacji zawodowej:
- informacja o ogólnej sytuacji na rynku pracy
- informacja o podstawowych usługach i instrumentach rynku 
pracy, prawach i obowiązkach osób bezrobotnych
- możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych
- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Zapisy osób zainteresowanych udziałem w grupowej informacji 
zawodowej dokonywane są u doradców klienta, (pok. 3,4,9,10).
PUP w Górze, ul. Poznańska 4; 56-200 Góra; tel. 65/543 36 
12; 65/543 22 25; http://gora.praca.gov.pl e-mail sekretariat@
pupgora.pl 

96. urodziny Pani Weroniki Danilewicz 
1 marca 2017 r., 96. urodzi-
ny obchodziła emerytowana 
nauczycielka Liceum Ogól-
nokształcącego w Górze Pani 
Weronika Danilewicz. Jest to 
wyjątkowa postać w dziejach 
szkoły, wychowawca wielu po-
koleń młodzieży, począwszy 

od pierwszych, ciężkich powo-
jennych lat. 
Pani Weronika, nazywana 
przez bliskich znajomych 
„Panią Werą” to niezwykle 
skromna osoba, ale mimo po-
deszłego wieku zachowująca 
niezwykłą energię i pogodę 
ducha. Przez lata była ceniona 
przez uczniów i współpracow-
ników za takt, kulturę osobi-
stą, a przede wszystkim dobre 
serce. Kontaktów ze szkołą ni-
gdy nie zerwała, ostatnio - w 
październiku 2015 r. - gościła 
na XI Zjeździe Absolwentów 
LO w Górze i przez swoich 
wychowanków została przyjęta 
z niezwykłym entuzjazmem. 
Jako ciekawostkę należy podać 
fakt, że była jedyną uczestnicz-
ką wszystkich zjazdów. 
Szacowną Jubilatkę odwie-
dziła dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze 
Pani Magdalena Mielczarek, 
która w imieniu wszystkich 
pracowników i uczniów szkoły 
złożyła urodzinowe życzenia. 
W trakcie krótkiego spotka-
nia nie zabrakło wspomnień 
z minionych lat, bowiem Pani 
Weronika potrafi sięgnąć pa-
mięcią nawet do najbardziej 
odległych czasów. Jej barwne, 
obfitujące w wiele wydarzeń 
życie mogłoby stanowić kanwę 
niejednej powieści. 
Urodziła się 1 marca 1921 r. 
w Zagajówce, powiecie Bra-
sławskim - północno-wschod-
nim krańcu II Rzeczpospoli-

tej. Do szkoły podstawowej 
uczęszczała najpierw w miej-
scowości Jody, a następnie w 
Słobótka. Czas spędzony w 
drugiej z miejscowości wspo-
mina jako najciekawszy w ży-
ciu. Uzyskiwała bardzo dobre 
wyniki w nauce i mimo trud-

nej sytuacji materialnej, dzię-
ki pomocy życzliwych ludzi, 
mogła kontynuować edukację 
w Gimnazjum im. Józefa Pił-
sudskiego w Święcianach. Od 
dzieciństwa chciała być na-
uczycielką, podjęła więc naukę 
w Liceum Pedagogicznym im. 
Elizy Orzeszkowej w Grodnie. 
Pomyślnie zdała egzamin kon-
kursowy, co wywołało u niej 
ogromną radość. Nie trwała 
ona jednak długo. Nadszedł 
pamiętny rok 1939. Sowiecki 
okupant wprowadził nowe po-
rządki, jej szkołę przekształco-
no w rosyjski instytut pedago-
giczny. Nauki nie dokończyła, 
zrezygnowała, nie podobały 
się jej zasady wprowadzone 
przez nowe władze. Nadszedł 
czerwiec 1941 r. i nowa oku-
pacja, tym razem niemiecka. 
W trakcie ostrego natarcia hi-
tlerowców na Grodno przeżyła 
istne piekło. Kiedy sytuacja się 
nieco uspokoiła, postanowiła 
powrócić w rodzinne strony. 
Zakończenie II wojny świato-
wej i zmiana granic oznaczała 
repatriację do odradzającej się 
ze zgliszcz wojennych Polski. 
Po liczącej kilka tygodni ody-
sei, 28 sierpnia wraz z całą ro-
dziną dotarła do Góry. Wraz 
mężem Stanisławem zamiesz-
kali w opuszczonym budynku 
przy ul. Wrocławskiej. Musieli 

przyzwyczaić się do nowego 
otoczenia i warunków, w jakich 
przyszło im żyć. Jej mąż, rów-
nież nauczyciel, zaangażował 
się w tworzenie Liceum, przez 
co bardzo szybko przenieśli się 
do budynku przy ul. Bojowni-
ków, gdzie początkowo mieści-

ła się szkoła. W Górze ukoń-
czyła kurs pedagogiczny i roz-
poczęła pracę w szkole w Wie-
rzawicach. Wykorzystywała 
każdą możliwość by uzupełnić 
swoje wykształcenie. W 1950 
r. ukończyła Liceum Pedago-
giczne w Nowej Soli, a w 1962 
r. Studium Nauczycielskie we 
Wrocławiu na kierunku hi-
storia. Pracę w Szkole Ogól-
nokształcącej Stopnia Podsta-
wowego i Licealnego w Górze 
(obecnie Zespół Szkół Ogól-
nokształcących), rozpoczęła w 
1956 r. jako nauczycielka języ-
ka rosyjskiego i historii, była 
też wychowawcą w internacie. 
Podejmowała też wiele innych 
działań, m.in. opiekowała się 
szkolnym kołem PCK organi-
zując wiele akcji o charakterze 
humanitarnym, kilka lat pro-
wadziła też chór szkolny. W 
Liceum pracowała do 1976 r., 
kiedy to przeszła na zasłużona 
emeryturę. 

Konkurs informatyczny PCDNiPP-P 
Podsumowanie XV Międzywo-
jewódzkiego Górowskiego Kon-
kursu Informatycznego on-line 
pod tytułem „Komputery i lu-
dzie” – STOP CYBERPRZE-
MOCY 
21 marca 2017 o godz. 10:00 
odbył się już XV Międzywo-
jewódzki Górowski Konkurs 
Informatyczny on-line (na plat-
formie http://pcdn.edu.pl) pod 
tytułem „Komputery i ludzie” 
– STOP CYBERPRZEMOCY. 
Autorem testu był Tomasz Fogt 
członek Górowskiego Zespo-
łu Nauczycieli Informatyki 
przy Powiatowym Centrum 
Doskonalenia Nauczyciel i Po-
radnictwa Psychologiczno-Pe-
dagogicznego w Górze. Test 
składał się z 30 pytań testowych 
do wyboru w czasie 30 minut. 
Konkurs był przeznaczony dla 
uczniów bez ograniczeń wie-
kowych i terytorialnych. Wa-
runkiem uwzględnienia testu 
było podanie swoich danych 
z nazwą szkoły. Niestety - wie-
lu uczestników przy rejestracji 
nie podało nazw swoich szkół. 
W konkursie wzięli uczniowie 
z następujących szkół: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w 
Górze, Zespół Szkół im. Jana 

Wyżykowskiego w Głogowie, 
Gimnazjum nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Rawiczu, Ze-
spół Szkół im. Sylwestra Ka-
liskiego w Górze, Techniczne 
Zakłady Naukowe w Dąbrowie 
Górniczej, Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Górze, 
Zespół Szkół Niechlów, Gimna-
zjum nr 2 w Turku im. Mikołaja 
Kopernika, Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Łopuszańskiego w 
Dąbczu. 
I miejsce w XV edycji Konkurs 
komisja konkursowa przyzna-
ła Maciejowi Skrzyneckiemu z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Górze, który jako jedy-
ny uzyskał maksymalną liczbę 
punktów. 
Uroczyste podsumowanie XV 
Międzywojewódzkiego Gó-
rowskiego Konkursu Informa-
tycznego on-line odbędzie się 
21 kwietnia 2017 r. o godzinie 
14.00 w siedzibie PCDNiPP-P 
w Górze przy placu Bolesława 
Chrobrego 27, razem z podsu-
mowaniem pozostałych konkur-
sów informatycznych i konkur-
su matematycznego MATGU-
RA.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i § 13 Rozporzą-
dzenia 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  N I E O G R A N I C Z O N Y P R Z E TA R G  U S T N Y

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Osetno Małe, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 87/1 o powierzchni 0,1300 ha, sklasyfikowana jako: N (nieużytki),
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00076332/0.
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góry działka nr 87/1 znajduje się w jednostce bilansowej N, dla której ustala się przeznaczenie 
na tereny nieużytków. Nieruchomość znajduje się w obszarze zalewowym.
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 0,07 q pszenicy.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta    i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 KWIETNIA 2017 R. O GODZ. 900 W POK. 108   W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1 ,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 kwietnia 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 87/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
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 pod-
miot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2017, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium 
zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

B U R M I S T R Z  G Ó RY O G Ł A S Z A
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 162/3 o powierzchni całkowitej 0,1463 ha, sklasyfikowana jako Br-PsVI.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00090814/7. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeńi hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM,  dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach  rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym, nieogrodzona. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 5 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,   ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 21.945,00 zł.
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz                     art. 29a 
ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami) podlega zwolnieniu od 
podatku VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.195,00 zł (słownie: dwa tysiące tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 r. w ka-
sie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem: 
„Przetarg na działkę nr 162/3”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych                                    i 
Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie 
trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO    Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

B U R M I S T R Z  G Ó RY O G Ł A S Z A
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa 
Bronów,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:- 66/6 o powierzchni całkowitej 0,1121 ha, sklasyfikowana jako 
grunty orne klasy IIIb  (0,0450 ha) oraz łąki klasy III (0,0671 ha).                                                                               
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00082352/1.Działka wolna jest od ciężarów i ograniczeń i hipotek.                                                               
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra    nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM,
dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Działka posiada dostęp do drogi.
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo 
pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu  13 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,     ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Spraw Komunalnych- pokój 108,tel.(65) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 19.400,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia    11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 12 MAJA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.940,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 maja 2017 r. w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądźna konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem: „Przetarg na działkę 
nr 66/6”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych                                    i 
Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada    na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech 
dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż 
do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO    Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

B U R M I S T R Z  G Ó RY O G Ł A S Z A
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Sławęcice,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 206/3 o powierzchni całkowitej 0,1496 ha, sklasyfikowana jako grunty orne klasy RIVb  (0,0129 ha) oraz RV (0,1367 ha).                                                                               
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00089444/2. Działka wolna jest od ciężarów i ograniczeń i hipotek.                                                               
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM15, dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
zabudowy zagrodowej. Działka posiada dostęp do drogi – dojazd drogą gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu
13 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.(65) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 28.930,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia       11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 12 MAJA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.893,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 maja 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 0226z dopiskiem: „Przetarg na działkę 
nr 206/3”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych    i Administracji, jeżeli wymagają 
tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada    na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni 
od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia 
zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami.) i Rozporzą-
dzenia 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)

B U R M I S T R Z  G Ó RY O G Ł A S Z A
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr:
- 393/2 o powierzchni całkowitej 0,4995 ha, sklasyfikowana jako: RIIIb (0,2202 ha), RIVa (0,2793 ha).                                                                            
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. 0,2801 ha), dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  oraz w jednostce bilansowej R ( o pow. 0,2194 ha),
dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze.Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i 
wodociągową.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 13 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. (65) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona  została łącznie na kwotę 49.300,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 41.455,00 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 z późniejszymi zmianami);
- grunty rolne – 7.845,00 zł (nieopodatkowane).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 KWIETNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.930,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej  do dnia 25 kwietnia 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 393/2”. 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.

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB ŚLUBÓW
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39. 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej Góry nr XX/151/16 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Ślubów, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 06 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 12OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r.

Burmistrz Góry

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB KŁODA GÓROWSKA
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 
39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej Góry nr XX/151/16 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Kłoda Górowska, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego 
wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: : od 
06 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 206, w godz. od 8OO do 15OO

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 10OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r.
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OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB RADOSŁAW
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 
39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej Góry nr XX/151/16 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Radosław, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu 
wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 06 kwietnia 
2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 11OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r.

Burmistrz Góry
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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.6845.12.2017 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym  lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym 
w Czerninie ul. Rynek nr 22. Przedmiotem wynajmu są dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 37,03 m2.
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

II  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

272/1 0,5076
LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Dębowej

Nieruchomość jest 
przeznaczona pod  
usługi, przemysł, 
bazy i składy

na 
własność  120.200,00

272/3 0,2480 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Dębowej

Nieruchomość jest 
przeznaczona pod  
usługi nieuciążliwe 
i urządzenia 
komunikacyjne.

na 
własność 61.600,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą   z  dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  poz. 710 z późniejszymi zmianami).
Działki nie są wyłączone z produkcji rolnej i nie są uzbrojone. Dostęp do działek drogą gruntową. 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. 655443628. 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 272/1                            -    12.020,00 zł
- za działkę nr 272/3                            -      6.160,00 zł, 
należy  wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia 05 maja 2017 r.  w kasie Urzędu do godz. 14:00 lub na konto Gminy Góra - PKO BP S.A. O/Góra 
nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226  dopiskiem „Przetarg na działkę nr …....”. W przypadku zamiaru nabycia dwóch działek wymagana 
jest wpłata dwóch wadium.
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 10 MAJA 2017 r. O GODZINIE 8:30 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 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  9 grudnia 
2016 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,                       a w przypadku uchylenia 
się uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, 
pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i  
koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.

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

II  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

1369/7 0,1599 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy
Polnej.

Nieruchomość jest 
przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną  
i usługi nieuciążliwe oraz 
urządzenia komunikacyjne.

na 
własność 48.550,00

1369/8 0,1995 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy
Polnej.

Nieruchomość jest 
przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną  
i usługi nieuciążliwe oraz 
urządzenia komunikacyjne.

na 
własność 60.500,00

1369/9 0,1663 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy
Polnej.

Nieruchomość jest 
przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną  
i usługi nieuciążliwe oraz 
urządzenia komunikacyjne.

na 
własność 50.500,00

1369/12 0,1477 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy
Polnej.

Nieruchomość jest 
przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną  
i usługi nieuciążliwe oraz 
urządzenia komunikacyjne.

na 
własność 45.000,00

)* 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 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
Działki nie są wyłączone z produkcji rolnej i nie posiadają przyłączy  do mediów. Dojazd do w/w nieruchomości droga gruntową. 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 1369/7               -    4.860,00 zł, 
- za działkę nr 1369/8               -    6.050,00 zł,          
- za działkę nr 1369/9               -    5.050,00 zł,
- za działkę nr 1369/12             -    4.500,00 zł
należy  wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia 05 maja 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 …....”.
W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jedną działkę wymagana jest wpłata takiej ilości wadium.
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 10 MAJA 2017  O GODZINIE  10oo - 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 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 5 grudnia 2016 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od 
zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium  
podlega zapłacie nie później  niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i  koszty sądowe ponosi w całości nabywca 
nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.

O G Ł O S Z E N I E
        Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2147 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposób i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490)

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

   1238 0,8087 LE1G/
00073752/9

Nieruchomość
niezabudowana 
położona w 
Górze w rejonie 
ul. Lipowej

Nieruchomość jest przeznaczona 
jako tereny aktywności 
gospodarczej

na 
własność 125.000,00

)* 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 r. poz.710 z późniejszymi zmianami)
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury 
technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. 
Dostęp do działki poprzez drogę gruntową. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. 
Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie 
Miasta  i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki 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 12.500,00 zł, należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia     05 maja 2017 r. na konto Gminy Góra  –  PKO BP S.A. 
O/ Góra  nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 1238”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 MAJA 2017 r. O GODZINIE 915 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej  
w dniu przetargu:

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

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

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

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –   upłynął 5 grudnia 
2016 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 
uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu 
notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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 Borszynie Wielkim, oznaczona, jako działka nr 211     o powierzchni 0,0147 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr LE1G/00076335/1 i której właścicielem jest Gmina Góra.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem użytkowym o ogólnej powierzchni 79,30 m2.  Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową 
oraz ogrzewanie piecowe.  Stan techniczny budynku do remontu. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.
2. Nieruchomość jest przeznaczona na cele zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych   i ogrodniczych.
3. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia na własność. 
4. Cena wywoławcza wynosi 31.250,00 zł. 
( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt 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 3120, 00 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 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 211” lub w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy – pok. nr 24 (na parterze).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIETNIA 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    14 marca 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.     
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Zawody rozgrywano 
aż w 10 kategoriach, 
co jest ewenementem 
na skalę kraju i po-
twierdza fakt bardzo 
dobrego odbioru 
organizowanych za-
wodów przez uczest-
ników

dC

Już po raz ósmy badmintoniści z całej Polski zawitali na kolejną edycję Pucharu Burmistrz Góry w badmintonie, który odbył się 11.03.2017r. w hali ,,Olimpia”. 

Walczyli o Puchar Burmistrz Góry w badmintonie

Frekwencja z poprzednich 
zawodów tj. Otwartych Mi-
strzostw Góry w Badmintonie 

rozgrywanych w listopadzie 
2016r. została pobita i do roz-
grywek stanęło 75 zawodników 
z takich miejscowości jak: Zie-
lona Góra, Jelenia Góra, Sława, 
Głogów, Gniezno, Bolesławiec, 
Wrocław, Babimost, Legni-
ca, Wołów, Oleśnica, Rawicz i 
oczywiście z Góry. Niewątpliwą 
atrakcją rozgrywek był udział 
zawodnika z Indii pracującego 
obecnie we Wrocławiu, a na co 
dzień mieszkającego i grającego 
w Bombaju.  Zawody rozgrywa-
no aż w 10 kategoriach, co jest 
ewenementem na skalę kraju i 
potwierdza fakt bardzo dobrego 
odbioru organizowanych zawo-
dów przez uczestników. W tej 

edycji poszerzono rozgrywki o 
nowe kategorie – Gry Pojedyn-
czej Junior oraz Gry Pojedyn-

czej powyżej lat 50. Pozostałe 
kategorie w których odbywały 
się rozgrywki to: Gra Pojedyn-
cza Open (kat. A), Gra Pojedyn-
cza Amator (kat. B), Gra Poje-
dyncza ,,Radosny Amator” (kat 
C), Gra Pojedyncza powyżej lat 
40, Gra Pojedyncza kobiet, Gra 
Podwójna Open, Gra Podwójna 
kobiet, Gra Mieszana. Zawody z 
ramienia Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz otworzył Zastęp-
ca Burmistrz Andrzej Rogala. 
Podziękował wszystkim przyby-
łym na zawody oraz organizato-
rom za przygotowanie imprezy, 
a także sponsorom za udzieloną 
pomoc w organizacji Turnieju. 
Następnie głos zabrał Prezes 

Górowskiego Stowarzyszenia 
Badmintona ,,Smecz” Robert 
Brojek dokonując odprawy tech-

nicznej. W tym roku organizato-
rzy przygotowali dla zwycięzców 
okolicznościowe puchary, a dla 
zdobywców miejsc od I do III 
medale i nagrody rzeczowe. Spo-
śród wszystkich uczestników 
wylosowano cenne nagrody rze-
czowe m.in. 3 plecaki. Rozgryw-
ki toczyły się w bardzo dobrej 
atmosferze z poszanowaniem 
zasad fair play, a same pojedynki 
stały na bardzo wysokim pozio-
mie sportowym, gdzie niejedno-
krotnie do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebny był trzeci set. Poziom 
zawodów zarówno organizatorzy 
jak i uczestnicy określili na bar-
dzo wysoki, a to dzięki temu, że 
na zawodach stawiło się wielu 

utytułowanych osób. W ka-
tegorii Junior młodzi adepci 
górowskiego ,,Smecza” mieli 
okazję rozegrać pojedynki z 
reprezentantem kraju w para 
badmintonie (SS6) – Grzego-
rzem Jednakim, który udzielił 
im wielu cennych wskazówek 
oraz podzielił się doświadcze-
niami z międzynarodowych 
parkietów i gry w reprezenta-
cji.
Wyniki  VIII OTWARTE-
GO TURNIEJU BADMIN-
TONA O PUCHAR BUR-
MISTRZ GÓRY
KAT.JUNIOR: 1.Osmolski 
Maciej - Góra, 2.Chmiel 
Mikołaj- Góra, 3.Grabowski 
Filip - Góra.
KAT. 50+: 1.Łopusiewicz 
Krzysztof - Legnica, 2.Grzecz-
ka Jarosław - Gniezno, 
3.Wiatr Józef.
KAT. 40+: 1.Kowalski Sła-
womir - Jelenia Góra, 2.Ko-
zak Mariusz - Jelenia Góra, 
3.Kwiatek Krzysiek - Góra, 
4.Nowak Artur - Wołów.
KAT. A: 1.Piśnicki Łukasz - 
Wrocław, 2.Garbacz Krzysztof 
- Jelenia Góra, 3.Łasiński Mi-
chał -Zielona Góra, 4. Brojek 
Robert – Góra.
KAT. B: 1.Chojnacki Jacek 
– Sława, 2.Palczyński Pa-
weł- Góra, 3.Jadczyk Michał 
– Wrocław, 4.Nowak Artur – 
Wołów.
KAT.C:  1.Materna Krystian 
- Zielona Góra, 2.Paździor 
Szymon – Wrocław, 3.Jednaki 
Grzegorz – Wrocław, 4.Ka-
niecki Andrzej – Góra

KAT. Singiel Kobiet: 1.Grzybek 
Justyna - Zielona Góra, 2. Sza-
laty Sandra – Gniezno, 3.Rudek 
Oliwia,  4.Ciepła Monika – Wro-
cław.
KAT. Gra Mieszana: 1. Grzybek 
Justyna/Pawlaczyk Kamil - Zielo-
na Góra, 2. Radzka Marta/Radz-
ki Paweł – Wrocław, 3. Szalaty 
Sandra/Chojnacki Jacek Gnie-
zno/- Sława, 4.Ciepła Monika/
Kuśnierz Filip – Wrocław.
KAT. Podwójna Kobiet: 
1.Grzybek Justyna/Rudek Oli-
wia - Zielona Góra, 2. Szalaty 

Sandra/Szalaty Hanna – Gnie-
zno, 3. Śniezek Aleksandra/
Radzka Marta – Wrocław. 
KAT. Podwójna Mężczyzn: 
1.Jadczyk Michał/Ciesielski 
Artur – Wrocław, 2.Garbacz 
Krzysztof/Kozak Mariusz - Jele-
nia Góra, 3.Piśnicki Łukasz/
Kuśnierz Filip – Wrocław,  
4.Piróg Robert/Łasiński Michał - 
Zielona Góra.

Otwarty Turniej Strzelecki LOK
5.03.2017 na Strzelnicy Myśliwskiej w Górze rozegrany został Otwarty Turniej Strzelecki LOK. Turniej poświęcony został pamięci Żołnierzy Wyklętych w ramach 
dni pamięci o podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej. Turniej rozegrano w formacie dwuboju, karabin + pistolet.

Przed rozpoczęciem zawodów 
zaprezentowano karabin kbks, 
który wyposażono w celownik 
optyczny i bipod. Najlepszą for-
ma prezentacji jest postrzelanie 
z takiego modelu, co wielu za-
wodników z radością uczyniło. 
Uzyskane wyniki cieszyły, ale 
nie były brane pod uwagę w 
rozgrywkach.  Sam Turniej zo-
stał rozegrany sprawnie i bez 
komplikacji. Pogoda dopisała. 

Zawody skończyły się zaprosze-
niem uczestników na integra-
cyjne ognisko i wspólne piecze-
nie kiełbasek.
Dwubój Karabin kbks 50m. + 
Pistolet MCM 25m.:  1. miejsce 
Przemysław Lisowski z Wrocła-
wia, II - Andrzej Mazur z Góry, 
III- Piotr Kamma z Wrocławia.


