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Wykup mieszkań 
komunalnych z bonifikatą
29 marca br. weszła w życie uchwała NR XXXV/266/17 Rady Miejskiej Góry  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi własność Gminy Góra. Uchwała wprowadza bonifikaty przy wykupie 
mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców. 

Za nami kolejny Kiermasz 
Tradycji Wielkanocnych 
6 kwietnia – tradycyjnie w okresie przedświątecznym – odbył się VIII Kiermasz 
Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej. Tegoroczna edycja odbyła się w 
gościnnych progach górowskiego Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego. 
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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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Dofinansowanie na prze-
budowę SP nr 1 to kwota 
1149344,40 zł

aS

aS

Rozmawiali o żłobku i klubie 
dziecięcym
7 kwietnia br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotkała się 
z przedstawicielami BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Mar-
cin Kaczmarek, którzy przedstawili projekty przebudowy Szko-
ły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka 
i klubu dziecięcego. 

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież Skarbnik Miasta i Gminy 
Góra Marek Balowski, Naczel-

nik Wydziału Planowania i Re-
alizacji Inwestycji Piotr Głowac-
ki oraz Inspektor ds. realizacji 
inwestycji i remontów Wojciech 
Domański. Przypominamy, że 
Gmina Góra otrzymała, w ra-
mach programu „Maluch+”, 
dofinansowanie na utworzenie 
90 miejsc z przeznaczeniem na 
żłobek i klub dziecięcy w budyn-
ku obecnej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Górze przy ul. Piastów. 
Kwota dofinansowania wynosi 1 
149 344,40 zł. Efektem rzeczo-
wym inwestycji będzie oddanie 
do użytku przebudowanego bu-

dynku Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Piastów, w celu utwo-
rzenia w nim: żłobka, w ramach 

którego przewiduje się utworze-
nie 60 miejsc opieki nad dzieć-
mi do lat 3 oraz klubu dziecię-
cego, w ramach którego planuje 
się utworzenie 30 miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3.

W Wieruszowicach nowa droga
Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 mar-
ca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dol-
nośląskiego w 2017 i 2018 roku pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finan-
sowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rol-
nych, gmina Góra otrzymała dofinansowanie zadania pn. budo-
wa drogi w miejscowości Wieruszowice w wysokości 84 000,00 
zł.

W ramach projektowanych ro-
bót zostanie wykonana nowa 
konstrukcja oraz nawierzchnia 
drogi wraz z poboczami i zjaz-
dami. Zostanie też dokonana 
niezbędna wycinka drzew koli-
dujących z układem drogowym. 
W ramach projektowanych prac 
zostanie odtworzony rów przy-
drogowy po stronie południo-
wej.
Zakres robót objętych prze-
budową obejmuje: usunięcie 
drzew i krzewów kolidujących 
z inwestycją, rozbiórka elemen-
tów nawierzchni, wykonanie 
korytowania pod konstrukcję 
nawierzchni drogi, zjazdów, 
wykonanie wzmocnienia podło-

ża, wykonanie podbudowy na-
wierzchni, drogi i zjazdów, usta-
wienie krawężników, wykonanie 
warstwy ścieralnej drogi z beto-
nu asfaltowego oraz zjazdów z 
kostki betonowej, odtworzenie 
rowu drogowego, wzmocnie-
nie skarpy w sąsiedztwie stawu, 
montaż barier drogowych, usta-
wienie nowego oznakowania 
pionowego.

Będzie droga w Wieru-
szowicach, dofinansowa-
nie wyniesie 84 tys.

Wymiana ogrodzenia 
Rozpoczęto prace budowlane na 
Ośrodku Kultury Fizycznej w 
Górze przy wymianie ogrodze-
nia z płyt betonowych na ogro-
dzenie systemowe w ramach 
inwestycji pn. „Doposażenie 
siłowni napowietrznej wraz z 
ogrodzeniem terenu oraz budo-
wa siłowni typu Street Workout 
– etap I”
 Zakres planowanych robót :roz-
biórka istniejącego ogrodzenia 
betonowego, montaż ogrodze-
nia systemowego - panelowego 

(ocynkowanego) – ok. 115 mb, 
montaż bramy dwu skrzydłowej 
– 1 szt., montaż furtki – 1 szt., 
karczowanie drzew – 4 szt.
Wykonawcą robót jest firma 
„Artur Remiszewski ARTEX” 
z siedzibą w Glince, a  war-
tość prac wynosi 40 961,04 zł. 
Zgodnie z podpisaną umową 
termin zakończenia prac ustalo-
no na dzień 5 maja 2017 r.

Wykup mieszkań 
komunalnych z bonifikatą
29 marca br. weszła w życie 
uchwała NR XXXV/266/17 
Rady Miejskiej Góry  zmienia-
jąca  uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność 
Gminy Góra. Uchwała wpro-
wadza bonifikaty przy wykupie 
mieszkań komunalnych na rzecz 
dotychczasowych najemców. 
Wysokość bonifikaty uzależnia 
się od okresu zamieszkiwania w 
lokalu, tj. :
•	 70 % - dla najemców 
wynajmujących  lokal przez 

okres do 3 do 10 lat,
•	 80 % - dla najemców 
wynajmujących lokal przez 
okres powyżej 10 lat do 15 lat,
•	 90 % - dla najemców  
wynajmujących lokal przez 
okres powyżej 15 lat.
Osoby zainteresowane  wyku-
pem  lokalu mieszkalnego mogą 
pobrać wniosek w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych – pokój 
nr 106.

Handel i wystawienie stoisk 
podczas „Dni Góry” 2017
Tegoroczne Dni Góry odbędą się w dniach 30.06.2017. - 
2.07.2017 na stadionie miejskim w Górze. W związku z powyż-
szym informujemy o możliwości prowadzenia w tym czasie han-
dlu oraz wystawienia stoisk przez podmioty gospodarcze.

Zainteresowani, proszeni są o złożenie pisemnej oferty do dnia 26 
maja 2017r. według załącznika - Zgłoszenie zamiaru prowadzenia 
handlu oraz wystawienia stoisk podczas Dni Góry 2017”, który 
jest dostępny do pobrania:

 - na stronie internetowej UMiG: www. gora.com.pl. 
- bezpośrednio:  Ośrodek Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 56-
200 Góra
- e-maliem:          okfgora@wp.pl
- faxem:                 655-432-503

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
655-432-503 (do godz. 15)
606-755-924

aS

REd.



3

aS

W III Dolnośląskim 
Kongresie Samo-
rządowym aktywny 
udział wzięła Bur-
mistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz

REd.

III Dolnośląski Kongres Samorządów we Wrocławiu
12 kwietnia br. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu odbył się III Dolnośląski Kongres Samorządów zorganizowany przez 
UMWD we Wrocławiu. Wzięło w nim udział ponad 500 gości, samorządowców, ekspertów, przedstawicieli biznesu, działaczy organizacji pozarządowych oraz 
przedstawicieli mediów. 

Wśród uczestników byli rów-
nież m.in. członkowie zarządu 
województwa dolnośląskiego, 
Marszałek Cezary Przybylski, 

Rafał Dutkiewicz - Prezydent 
Wrocławia, Piotr Małolepszak 
– wiceprezes Kolei Dolnoślą-

skich, profesor Tadeusz Trziszka 
– Rektor Uniwersytetu Przyrod-
niczego, Leszek Grala – Prezes 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej i 

Hubert Papaj – zastępca Preze-
sa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej. Przybyli też Jerzy 
Stępień były prezes Trybunału 
Konstytucyjnego i wiele innych 
znamienitych osób, którym 

sprawy samorządności nie są 
obojętne. Wśród zaproszonych 
gości na Kongresie Gminę Góra 

reprezentowała Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Zastępca 
Burmistrz Góry Andrzej Roga-
la oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Góry Jerzy Kubicki.
Obrady Kongresu odbyły się w 
trzech ścieżkach tematycznych:  
„Samorząd u progu zmian” – 
moderatorem panelu był Piotr 
Kraśko; „Czas na Kolej” – mo-
deratorem był Krzysztof Janoś 
(wp.pl, money.pl) oraz „Wieś 
2.0 - kierunki rozwoju wsi 
dolnośląskiej” – moderatorem 
był Przemysław Gałecki (Ra-
dio Wrocław). W panelu tym 
udział wzięła Burmistrz Góry.
III Dolnośląski Kongres Samo-
rządowy był znakomitą płasz-
czyzną wymiany myśli i idei 
dotyczących funkcjonowania 
lokalnych samorządów. Celem 
debaty było zapoczątkowanie 
dolnośląskich konsultacji spo-
łecznych na temat szykowanych 
przez rząd reformy samorządo-

wej i prawa wyborczego. Była 
to również doskonała szansa dla 
samorządowców z wojewódz-
twa dolnośląskiego do rzeczowej 
rozmowy o przyszłości wspól-
noty lokalnej, perspektywach 
rozwoju oraz szansach i zagroże-
niach. Rozmawiano nie tylko o 
perspektywach Dolnego Śląska, 
ale także o sprawach, które są 
istotne dla całego kraju.

Kolejny krok w kierunku 
budowy obwodnicy
Po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
uzgadniającego warunki realizacji budowy obwodnicy Góry, Burmistrz Góry – w dniu 31 marca 
2017 r. – wydała decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww. przed-
sięwzięcia. 

Planowana obwodnica ma mieć 
długość 3,5 km, a realizowana 
będzie zgodnie wariantem nr 
6 przedstawionym na załączo-
nej obok mapie i załączonym, 
na stronie www.gora.com.pl, 
uszczegółowieniem przebiegu 
ronda łączącego nowoprojekto-
waną obwodnicę z drogą w kie-
runku Leszna. Na wykonawcę 
budowy obwodnicy Góry, jesz-
cze w roku 2015, wybrana zo-
stała w procedurze przetargowej 
firma Przedsiębiorstwo Budo-
wy Dróg i Mostów Kobylarnia 
S.A. Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei we Wrocławiu, która jest 
inwestorem dla tego zadania 
podpisała umowę z tą firmą na 
kwotę 21 454 284,71 zł z ter-
minem wykonania 36 miesięcy, 
tj. do końca 2018 r.

Europejski Kongres 
Samorządów
Kraków na dwa dni został sa-
morządową stolicą Europy. 
Blisko 1800 osób – liderów re-
gionalnych, przedstawicieli ad-
ministracji państwowej, świata 
nauki i biznesu, kultury, NGO 
oraz mediów z ponad 40 krajów 
– wzięło udział w III Europej-
skim Kongresie Samorządów, 
który odbył się w Krakowie w 
dniach 27-28 marca pod ha-
słem „Samorządy w obliczu wy-
zwań XXI wieku”. Jest to jed-
na z największych konferencji 
międzynarodowych w Europie, 
poświęcona zagadnieniom po-
lityki regionalnej, współpracy 
samorządów z władzą central-
ną i przedstawicielami nauki 
oraz biznesem. Dwudniowy 
program Kongresu obejmo-
wał ponad 80 wydarzeń (bloki 
programowe, raporty, panele, 
warsztaty, wykłady, prezen-
tacje) i został realizowany w 
ścieżkach: Finanse, Środowisko, 
Gospodarka, Społeczeństwo, 

Innowacje, Biznes i Samorząd 
oraz Turystyka i Samorząd. Ob-
rady Kongresu relacjonowało 
blisko 100 dziennikarzy. Z wiel-
ką przyjemnością informujemy, 
że na zaproszenie organizatorów 
Gminę Góra reprezentowała 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz i Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Iza-
bela Baranowska. Uczestnicy 
mieli dostęp do wszystkich 
wydarzeń merytorycznych i 
wydarzeń towarzyszących. Na-
wiązane zostały cenne kontakty 
biznesowe i towarzyskie. 

REd.

III Europejski Kon-
gres Samorządów w 
Krakowie z udzia-
łem przedstawicieli 
władz Gminy Góra
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W 2016 r. na terenie 
działania KPPSP w Gó-
rze powstało 299 miej-
scowych zagrożeń, co 
stanowi 65,4 % wszyst-
kich zdarzeń

aS

Podsumowali działalność OSP
31 marca miało miejsce spotkanie dotyczące podsumowania działalności jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych Gminy Góra w roku 2016. W spotkaniu udział wzięła Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Górze st. bryg. Arkadiusz Szuper, Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Górze Andrzej Rękosiewicz, Komendant 
Miejsko-Gminy OSP Góra Andrzej Wałęga, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Leszek 
Grymuza, Katarzyna Sadowska – Podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej oraz członkowie 
OSP gminy Góra.

Na początku wszystkich zebra-
nych przywitał Prezes Zarządu 

Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Górze Andrzej 
Rękosiewicz, następnie głos za-
brał Komendant Miejsko-Gmi-
ny OSP Góra Andrzej Wałęga, 
który przedstawił krótkie pod-
sumowanie z działalności OSP 
w 2016 r., z wyszczególnieniem 
poszczególnych jednostek, licz-
by wyjazdów, stopniem wyszko-
lenia oraz zasobami sprzętowymi 
(w tym planowanymi zakupami 
w roku bieżącym). Jak wynika 
ze statystyk, na terenie działania 
Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Górze w 
2016 r. powstało 299 miejsco-

wych zagrożeń, co stanowi 65,4 
% wszystkich zdarzeń powsta-
łych w powiecie. Przy likwidacji 
skutków miejscowych zagrożeń 
udział brały 495 zastępy straży 
pożarnych (w tym 299 z  JRG, 
122 z OSP w KSRG i 74 z OSP 
pozostałych), w liczbie 1912 
strażaków (w tym 1044 z JRG, 
573 z OSP w KSRG i 295 z 
pozostałych OSP).  W wyniku 
miejscowych zagrożeń 4 osoby 
poniosły śmierć, 44 osoby zosta-
ło rannych, w tym 1 ratownik. 
Następnie przyjęto plan pracy 

na rok 2017 oraz przegłosowa-
no termin tegorocznych zawo-

dów pożarniczych, które odbę-
dą się w dniu 27 maja 2017 r. w 
Radosławiu.

Harcerze z wizytą 
u Burmistrz Góry

31 marca br. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz oraz Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Izabela Baranowska 
spotkały się z reprezentantami 
ZHP Głogów – Komendantem 
Hufca hm Krzysztofem Stacho-
wem oraz Skarbnikiem Hufca 
druhną pwd. Marzeną Kuchar-
ską. W spotkaniu uczestniczył 
również, związany z górowskim 
harcerstwem, Arkadiusz Gor-

tych. Spotkanie miało na celu 
rozpoczęcie rozmów i podziele-
nie się pomysłami dotyczącymi 
próby reaktywacji harcerstwa na 
terenie ziemi górowskiej. Czy 
harcerstwo na terenie Gminy 
Góra zostanie reaktywowane – 
czas pokaże, ale pierwsze kroki 
w tym kierunku zostały uczy-
nione.

REd.

WSPOMINAĆ JEST PIĘKNIE 
Zapraszamy do nowego konkursu, którego organizatorami są: Biblioteka Miejska w Górze, Biblio-
teka Pedagogiczna w Górze,  Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lokalna Grupa Działania 
Ujście Baryczy, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Pracownia Historii Ziemi Górow-
skiej.
Głównym celem konkursu jest utrwalenie pamięci o losach mieszkańców powiatu górowskiego do 1990 
r. Organizatorzy liczą na teksty lub materiały audiowizualne opisujące zdarzenia, w których uczestniczyli 
autorzy, przedstawienie ciekawych osób, opis zmian w wyglądzie miejscowości, funkcjonowanie orga-
nizacji społecznych, zakładów pracy, naukę w szkole, udział w uroczystościach religijnych lub innych, 
obyczaje świąteczne i inne.
Szczegółowych informacji udzielają: - Biblioteka Miejska w Górze, tel. 65 543 23 24  bmzapytaj@gora.
com.pl, - Biblioteka Pedagogiczna, tel.   65 543 23 36  gora@dbp.wroc.pl. 
Informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdą się na plakatach oraz na stronach internetowych 
organizatorów. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Ziemi Górowskiej, poczynając od 
kl. IV szkoły podstawowej. Zapraszamy. 

Rodzinie 

Ś.P. Czesława Połczyka 

wyrazy głębokiego 
współczucia i szczerego 

żalu

Rocznica katastrofy smoleńskiej 
oraz zbrodni katyńskiej
Władze Samorządowe Gminy 
Góra oraz Powiatu Górowskiego 
– w 7. rocznicę katastrofy smo-
leńskiej oraz przypadającej w tym 
roku 77. rocznicy zbrodni katyń-

skiej – pod Pomnikiem Wolności 
w Górze złożyły wiązanki kwiatów, 
by uczcić pamięć 96 osób tragicz-
nie zmarłych w Smoleńsku oraz 
zamordowanych polskich żołnie-
rzy w Katyniu.
Wśród delegacji, które również 
złożyły kwiaty i znicze znalazły się 
reprezentacje służb mundurowych, 

partii politycznych, gminnych i 
powiatowych jednostek organi-
zacyjnych oraz szkół, przedszkoli 
i jednostek kulturalno-oświato-
wych.

Na zakończenie Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz serdecznie 
podziękowała wszystkim za przy-
bycie i kultywowanie pamięci o 
ważnych wydarzeniach historycz-
nych. Oba wydarzenia uczczono 
minutą ciszy.

aS
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Innowacja pedagogiczna 
w Zespole Szkoła Pod-
stawowa, Gimnazjum i 
Przedszkole im. św. Hu-
berta w Czerninie

R. WOźNY

KRuS

Posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego
W dniu 19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady 
Miejskiej Góry, w której udział wzięli Zastępca Burmistrz Góry Andrzej Rogala oraz Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Górze nadkom. Jacek Gregor.

Na posiedzeniu radni przedsta-
wili swoje uwagi na temat bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży 
w trakcie dowozów do szkół, 
w których nie wskazano żad-
nych uchybień zarówno w pracy 
opiekunek jak i przewoźnika. 
Kolejnym punktem było spra-
wozdanie Komendanta Powia-
towego Policji w Górze o stanie 
bezpieczeństwa i zagrożeniach 
na terenie gminy. Wskazano 
tendencję spadkową o ok. 20% 
przestępstw o charakterze wła-
mań i kradzieży, natomiast kwe-
stią wymagającą dalszej uwagi, 
zarówno na terenie gminy, po-

wiatu, jak i w skali całego kra-
ju, jest bezpieczeństwo w ruchu 

aS

drogowym.

Lekcja otwarta z zakresu 
zajęć komputerowych
Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. 
Huberta w Czerninie przystąpił do „Pilotażowego wdrożenia 
programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowa-
cje pedagogiczne w szkołach”. Innowacja jest realizowana w 
klasach Szkoły Podstawowej na zajęciach komputerowych i w 
Gimnazjum na zajęciach z informatyki. Autorem innowacji 
pedagogicznej jest  Cezary Kaczor wicedyrektor szkoły.

W szkole odbyła się lekcja 
otwarta z zakresu zajęć kom-
puterowych, w której uczest-
niczyli zaproszeni nauczycie-
le informatyki oraz edukacji 
wczesnoszkolnej. Zajęcia prze-
prowadziły panie Renata Stę-
pień-Chmiel i Renata Woźny, 
nauczycielki edukacji wcze-
snoszkolnej. Uczniowie zapre-
zentowali swoje umiejętności 
z zakresu programowania. 

Pracowali w dwóch grupach 
wiekowych – klasa II i III.  Ko-
dowali online z małpką, która 
po stracie bananów musi je 

odzyskać pokonując coraz to 
trudniejsze zadania. Jest to gra 
dla dzieci, które potrafią już 
czytać, gdyż małpka po każdym 
wykonaniu zadania informuje 
o innych rozwiązaniach 
podczas pokonywania trasy. W 
trakcie zajęć wykorzystane zo-
stały nowo zakupione pomoce 
dydaktyczne w postaci robo-
tów Bee-Bot, do których wcze-
śniej na zajęciach technicznych 
dzieci samodzielnie wykona-
ły makietę przedstawiającą 
miasto. Dzieci programowały 

Bee-Boty, które poruszały się 
po macie z ulicami. Zadaniem 
jednej grupy było dotarcie do 
wskazanych budynków w celu 
zdobycia wyrazów potrzebnych 
do ułożenia hasła na temat 
programowania. Uczniowie z 
drugiej grupy mieli za zadanie 
dotarcie do wybranego miejsca, 
a następnie rozwiązanie zadania 
– rozkodowanie rysunku.  Tego 
rodzaju gry rozwijają kreatywne 

myślenie, uczą współdziałania z 
innymi. Uczniowie wykonywali 
obydwa zadania z dużym zaan-
gażowaniem. Nauka programo-

wania okazała się dla nich wspa-
niałą zabawą. 

Kolejny konkurs KRUS
Podsumowanie konkursu internetowego, którego organizatorami byli: PT KRUS w Górze oraz 
KPP w Górze odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Górze. Konkurs przeprowadzono za 
pośrednictwem Oficjalnego Portalu Internetowego Gminy Góra. Patronat nad Konkursem objęła 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. 

Instytucje organizujące spotka-
nie reprezentowane były przez 
Andrzeja Rogalę z-cę Burmi-
strza Góry, Annę Kolibek – 
Kierownik PT KRUS w Górze, 
Natalię Kornicką – Głównego 
specjalistę PT oraz Krzysztofa 
Cichlę – Komendanta Powia-
towego Policji w Górze. Celem 
Konkursu było rozpoznawanie 
niebezpiecznych czynników 
chemicznych używanych w go-
spodarstwach rolnych i upo-
wszechnianie podstawowych 
zasad bezpiecznej pracy w go-
spodarstwie rolnym. Laureata-
mi konkursu zostali: Mateusz 
Gaweł zam. Witoszyce oraz Ma-
rek Góral zam. Borszyn Mały.  
Otrzymali oni nagrody rzeczowe 

poprawiające bezpieczeństwo 
pracy w gospodarstwie rolnym 

ufundowane przez Oddział Re-
gionalny KRUS we Wrocławiu. 
Dodatkowe podarunki wręczył 

Andrzej Rogala Zastępca Burmi-
strza Góry życząc rolnikom bez-

piecznej pracy.

Zwycięzcy konkursu PT KRUS u Burmistrz Góry
30 marca br. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz gościła lau-
reatów konkursu prasowego pn. 
„Upadek to nie przypadek” zor-
ganizowanego przez PT KRUS 
w Górze oraz Komendę Powia-
tową Policji w Górze – Tomasza 
Kobusa oraz Agnieszkę Jędrycz-
kę. 
Burmistrz Góry serdecznie po-
gratulowała udziału oraz suk-
cesu w konkursie i wspólnie z 
Anną Kolibek – Kierownik PT 
KRUS w Górze, Zastępcą Ko-
mendanta Powiatowego Poli-
cji w Górze nadkom. Jackiem 
Gregorem oraz Natalią Kornic-
ką – Głównym Specjalistą PT 

KRUS, wręczyła zwycięzcom 
nagrody. 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  

ZOFiA ŚWiERSZCZ

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 

To był wyjątkowy dzień 
„Żołnierze Wyklęci - Boha-
terowie Niezłomni” jeste-
ście w naszej pamięci!

Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni
Po raz pierwszy uczniowie gó-
rowskich szkół wzięli udział w 
III Edycji  Konkursu Plastyczno

-Historycznego „Żołnierze Wy-
klęci - Bohaterowie Niezłomni”, 
organizowanego przez Stowa-
rzyszenie Patriotyczne Głogów.   
Z terenu Góry wpłynęło 17 
prac ze szkół:  Szkoły Podstawo-
wej im. B. Prusa, Gimnazjum 
im. M. Skłodowskiej-Curie oraz 
Gimnazjum im. M. Kopernika. 

To kropla w ogromie prac, było 
ich 513, ale dzieci i   młodzież 
miasta Góry pokazały, że histo-

rię  znają i potrafią odnaleźć bo-
haterów. 
Uroczysta gala odbyła się w nie-
dzielne popołudnie 26.03.2017 
roku w Głogowskim Muzeum 
Archeologiczno-Historycz-
nym. Salę wypełnili laureaci 
konkursu, wśród nich   Filip 
Jankowski - uczeń Szkoły 

Podstawowej im. B. Prusa w 
Górze, który przybył   wraz z 
rodziną. Jak przystało na tak 
wspaniałe wydarzenie nie za-
brakło również wyjątkowych 
gości:  Ministra Kancelarii Pre-
miera Elżbiety Witek i Mini-
stra Edukacji Narodowej Anny 
Zalewskiej, Zastępcy Szefa IPN 
prof. Krzysztofa Szwagrzyka   
oraz Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty Romana Kowalczyka.

Zdjęcie: Stowarzyszenie Patrio-
tyczny Głogów 

Sukces górowskich instrumentalistów
Miło jest nam poinformować 
o sukcesie naszych instrumen-
talistów z zespołu Big Band 
Domu Kultury w Górze. Pod-
czas XXXIII Wielkopolskiego 
Konkursu Młodych Instru-
mentalistów im Jana Shultza 
w Osiecznej, który odbył się 1 
kwietnia 2017 r. Marcelina Pa-
rzonka zajęła 2 miejsce, a Wik-
toria Chrzanowska otrzymała 
wyróżnienie. Dom Kultury w 
Górze reprezentowany był rów-
nież przez młodą instrumenta-
listkę Natalię Maczugę, która 
pomimo tego, że debiutowała 
również świetnie się zaprezen-

towała. Gratulujemy naszym 
instrumentalistom i życzymy 
dalszych sukcesów. REd.

Zapraszamy do udziału w NOCY BI-
BLIOTEK – wydarzenia biblioteczne-
go w formie gry miejskiej „Powrót do 
przeszłości” dla uczniów szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów w ramach 

Nocy Bibliotek 2017. Organizatorami wydarzenia są: Biblioteka Pedagogiczna w Górze, 
funkcjonująca w ramach PCDNiPP-P w Górze; Biblioteka Miejska w Górze; Zespół Na-
uczycieli-Bibliotekarzy – sieć współpracy i samokształcenia oraz Powiatowy Zespół Na-
uczycieli Języka Polskiego – sieć współpracy i samokształcenia działające przy PCDNiPP-P 
w Górze; Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli funkcjonujący w ramach PCD-
NiPP-P w Górze.
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Krzesimir Dębski w Górze
31.03.2017 r. Bibliotekę Miejską w Górze odwiedził wybitny kompozytor Krzesimir Dębski, 
który promował książkę „Nic nie jest w porządku. Wołyń moja rodzinna historia”. 

Krzesimir Dębski przez całe ży-
cie żył w cieniu rzezi wołyńskiej. 
Jedenastego lipca 1943 r. nacjo-

naliści z UPA wtargnęli do do-
mów i kościołów w wołyńskich 
miastach i wsiach, napadli też 
na kościół w Kisielinie, gdzie w 
mszy uczestniczyli rodzice kom-
pozytora. Jego rodzice cudem 
uratowali się z pogromu, jaki 
urządzili Ukraińcy z UPA we 
wsi Kisielin i okolicach, gdzie 
zginęło okrutną śmiercią kilku-
dziesięciu Polaków. Dzień ten 
nazwano Krwawą Niedzielą na 
Wołyniu. 
Spotkanie z Krzesimirem Dęb-

skim, jako autorem książki „Nic 
nie jest w porządku. Wołyń moja 
rodzinna historia”, to niesamo-

wite przeżycie i nowe spojrzenie 
na historię tamtych wydarzeń. 
Kompozytor przedstawił swój 
punkt widzenia na historię sto-
sunków polsko – ukraińskich, a 
uczestnicy spotkania z wielkim 
zainteresowaniem słuchali Jego 
świetnego wykładu. 
Po spotkaniu liczne grono osób 
otrzymało pamiątkowe wpisy 
do książek, i na pewno śmiało 
można stwierdzić, że Krzesimir 
Dębski zrobił ogromne wraże-
nie na zebranych.  Przewodni-

czący Rady Miejskiej Góry Jerzy 
Kubicki oraz Dyrektor Bibliote-
ki Danuta Biernacka w podzię-

kowaniu za spotkanie wręczyli 
kompozytorowi kwiaty, prze-
twory ufundowane przez firmę 
Runoland oraz publikacje wy-
dane przez LGD Ujście Baryczy. 

Wołyń to Jego rodzinna 
historia

dB

Finalistki z Gimnazjum nr 1
31 marca 2017 r.  Politechnika Wrocławska gościła uczest-
ników finałów ogólnopolskich XIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na 
co dzień” i XI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistyczne-
go „Z ortografią na co dzień”. 

Do finału zakwalifikowały się 
trzy uczennice z Gimnazjum 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Górze. W konkur-
sie z zakresu „polszczyzny”: 
Marta Niewiarowska z kla-
sy IId i Mirosława Salamon 
z klasy IIIc. W konkursie 
z zakresu „ortografii”:  Ka-
tarzyna Juźwiak z klasy Ia i 
Marta Niewiarowska z klasy 
IId. Opiekunką wszystkich 
uczennic była nauczycielka j. 
polskiego Barbara Bućkow-
ska. 
Zadaniem uczestników kon-
kursu „Z poprawną polsz-

czyzną na co dzień” było 
napisanie opowiadania in-
spirowanego historyjką ob-
razkową, natomiast podczas 
finału „Z ortografią na co 
dzień” biorący udział musie-
li wykazać się znajomością 

niełatwej polskiej ortografii, 
pisząc ze słuchu tekst dyk-
tanda, przygotowany przez 
dyrektora konkursu –  An-
drzeja Michalskiego – polo-
nistę i pedagoga, nauczyciela 
akademickiego, propagato-
ra kultury języka polskiego. 
Wszystkie trzy uczennice 
uzyskały tytuły finalistek, a 
Marta Niewiarowska tytuł 
podwójnej finalistki (z polsz-
czyzny i z ortografii). Wyniki 
III etapu zostaną ogłoszone 
w maju. Trzymamy kciuki za 
nasze fantastyczne polonistki 
i życzymy im tytułu laureatek 

konkursu. Uroczyste wręcze-
nie nagród odbędzie się w 
czerwcu w gmachu Polskiej 
Akademii Nauk w Warsza-
wie.Najlepsi matematycy

Ogromny sukces odnieśli 
uczniowie Gimnazjum Nr 2 w 
Górze w Ogólnopolskim Kon-

kursie Matematycznym Olim-
pus. Kacper Skwarek zdobył I 
miejsce w Polsce w kategorii 
klas pierwszych. Tytuł laure-
ata zdobyły również Katarzyna 
Dębowicz z klasy IIIA i Julia 
Goszczyk z klasy IIIB w kate-

gorii klas trzecich. Test miał na 
celu rozwijanie zainteresowań 
matematycznych, wykrywanie 

uzdolnień matematycznych, 
jak też popularyzowanie mate-
matyki. W konkursie z samego 
województwa dolnośląskiego 
brało udział 3129 uczniów. Bar-
dzo wysoki wynik osiągnęli nasi 
uczniowie w kategorii Olimpus- 

język angielski. Natasza Bawo-
rowska zajęła 11 miejsce w Pol-
sce w kategorii klas pierwszych, 

a Michał Świerszko 11 miejsce 
w kategorii klas drugich. Gra-
tulujemy osiągnięć i życzymy 
dalszych sukcesów.

Weronika i bezpieczny Internet
Ogromnym sukce-
sem może pochwalić 
się uczennica klasy 
VI b Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Gó-
rze Weronika Góral, 
która wzięła udział 
w Ogólnopolskim 
Konkursie na re-
portaż z obchodów 
Dnia Bezpiecznego 
Internetu. Weronika 
przygotowała repor-
taż z działań podej-
mowanych w naszej 
szkole z okazji Dnia 
Bezpiecznego In-
ternetu zdobywając 
wyróżnienie. Wero-
nice gratulujemy 
i życzymy sukcesów.

mł
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Koncert Charytatywny „Każdy może pomóc”
2 kwietnia w Ślubowie odbył się jubileuszowy, bo XV Koncert Charytatywny „Każdy może pomóc”. 

Na koncert licznie przybyła 
społeczność Ślubowa i okolic. 
Obecnością swą zaszczycił, w 
imieniu Burmistrz Góry – Za-
stępca Burmistrz Andrzej Ro-

gala. Był też Starosta Górowski 
Piotr Wołowicz. Przybyli rów-
nież sołtysi okolicznych wsi, 
radne RM Agnieszka Jędryczka 
i Małgorzata Makles z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Jerzym Kubickim i wiele, wiele 
innych osób o sercach gorących 
i wrażliwych na los chorych 
dzieci.  Gościem honorowym 
była Agnieszka Aleksandrowicz 
- Prezes Zarządu  Fundacji „Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową”. Organizato-
rami Koncertu byli: Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi „Razem 
możemy więcej” w Ślubowie, 

Dyrektor, pracownicy i Rada 
Rodziców Zespołu Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole w Ślu-
bowie oraz Proboszcz Parafii w 
Kłodzie Górowskiej. W progra-

mie znalazły się nie tylko oko-
licznościowe wystąpienia (A. 
Aleksandrowicz, ks. S. Orłow-
ski, A. Jędryczka, B. Gawlicz) w 
których wspominano początki 
działalności charytatywnej w 
Ślubowie, osoby, które niestety, 
już tylko duchem mogły 
uczestniczyć, ale również tych, 
którzy swą ofiarnością wzboga-
cali każdy Koncert w przekazy-
wane do licytacji dary – a było 
tych osób ponad 60. Głównym 
celem Koncertu było bowiem 
pozyskanie funduszy na rzecz 
Kliniki Transplantologii Szpi-
ku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej we Wrocławiu. W 
trakcie ponad 4 -godzinnego 
Koncertu, który rozpoczęty 
został prezentacją filmową o 
powstaniu PRZYLĄDKA NA-

DZIEI, o pacjentach Kliniki 
Hematologii i Onkologii Dzie-
cięcej we Wrocławiu z ich wypo-
wiedziami, widzieliśmy świetne 
występy uczniów przedszkola i 
szkoły podstawowej, wokalne 
i taneczne prezentacje, baśń o 
Królewnie Śnieżce w czterech 
odsłonach, działała kawiarenka 
ze smacznym ciastem, można 
było zakupić też kawę, parasolki 
przekazane pzrez Fundację,  był 
kiermasz Wielkanocny (pisanki, 
palmy, stroiki). Odbył się także 
koncert Aleksandry Sztor, przy 
akompaniamencie Konrada 
Sztymy z zespołu „Motor In 
Corn” – która wykonała m.in. 
piosenkę „Nierówni”, a którą 
dla Fundacji „Na Ratunek…” 
napisał Mieczysław Szczęśniak. 
Natomiast Blanka Żurawska 
i siostry Weronika i Ania Szy-
mańskie zaśpiewały indywi-
dualnie piosenki dedykowane 
pacjentom Kliniki - a wszystko 

to przeplatane było aukcją, na 
której można było wylicytować 
smaczne produkty spożywcze 
(od serów po torty), usługi ko-
smetyczne dla pań i panów, złotą 
i srebrną biżuterię, stroiki świą-
teczne, pościel, koce, książki, 
obrazy malowane, na szkle i wy-
szywane, zabawki (w tym plu-
szaki o różnej wielkości), sprzęt 
sportowy, zestawy smakosza, ze-
stawy z kwiaciarni, karty poda-
runkowe, usługi wulkanizacyjne 
i wiele, wiele innych przedmio-
tów i usług. Licytujący przebijali 
samych siebie – cel był bowiem 
szczytny – wszystko dla dzieci z 
chorobą nowotworową. Stąd też 
dochód z Koncertu okazał się 
obfity. W zeszłym roku było to 
ok. 10 tys., a w tym roku pra-
wie 14 tys. zł. Całość z werwą 

i humorem prowadzili nieza-
stąpieni Anna Dokładańska i 
Mateusz Sobczyński, a uczniów 
do występów przygotowali: 
Stanisława Szostak, Wioletta 
Szostak, Bożena Gawlicz, Anna 
Dokładańska, Lidia Berus, Jo-
anna Henszel, Ewa Kaczmarek i 
Mateusz Sobczyński. Na koniec 
części niejako oficjalnej wszyscy 
biorący udział w licytacji otrzy-
mali dyplomy z podziękowania-
mi za aktywny udział w Koncer-
cie i okazane wsparcie na rzecz 
Kliniki Transplantologii Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dzie-
cięcej we Wrocławiu.
„Wisienką na torcie” tego ju-
bileuszowego Koncertu była 
sztuka „Dary czterech wróżek” 
w wykonaniu nauczycieli szko-
ły podstawowej z dyrektorem 
Piotrem Firstem na czele jako 
ojcem, księdzem proboszczem 
Stanisławem Orłowskim w roli 
księcia, Mateuszem Sobczyń-
skim jako Starcem- Rokiem. 
W role córuni wcieliła się Ewa 
Kaczmarek, sierotkę grała Joan-
na Henszel, wdowę – macochę 
Anna Dokładańska, kumą była 
Ada Majewska, Wiosną Dorota 
Jurewicz, Latem – Justyna Ple-
wa, Jesienią Lidia Berus, a Zimą 
Joanna Kuźmierska. Rolę nar-
ratora pełniła Wioleta Szostak.  
Tam trzeba było być, to trzeba 
było zobaczyć - bo tego się nie 
opisze. Kunszt aktorski,  świet-
nie dobrane piosenki, lekkość 
kreowania ról – cudo! 

eM
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Przedszkolaki z Glinki 
brały udział w Ogólno-
polskim Projekcie Edu-
kacyjnym „Wędrująca 
książka”

Ad

Przedszkolaki z Glinki piszą książkę
Książka jest ponadczasowym dobrem, które niesie ze sobą wiele wartości. To dzięki czytaniu lektur wzbogacamy swoją wiedzę, pobudzamy wyobraźnię i po-
szerzamy zasób słownictwa. Doskonale wiedzą o  tym przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince, które razem z 
wychowawczynią brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Wędrująca książka”.

W ramach projektu dzieci z 
grup Wiewiórki i Jeżyki zostały 

autorami własnej książki o przy-
godach Oli oraz współautorami 

9 innych książek rozpoczętych 
przez kolejne przedszkola, bio-

rące udział w projekcie. Za-
daniem dzieci było napisanie 

początku swojej lektury, zilu-
strowanie go oraz wysłanie do 
kolejnego przedszkola. Tam 
kolejne przedszkolaki dopisały 
dalszy ciąg i wysłały do kolej-
nej placówki. W ten sposób 
książka okrążyła 10 placówek 
w całym kraju i wróciła do 
Glinki dokończona przez inne 
dzieci, które zostały jej współ-
autorami. Dzieci z przedszkola 
w Glince wykonały portret Oli 
i nadały tytuł swojej książce - 
„Ola w Krainie Bajek”, który 
był inspiracją dla kolejnych 
autorów. Nasza książka wró-
ciła do nas i będzie udostęp-
niona zarówno dzieciom, jak i 
rodzicom. Projekt spotkał się z 
bardzo dużym zaciekawieniem 
ze strony dzieci, które z wielką 

energią podeszły do pierwszego 
opowiadania, a potem z nie-
cierpliwością oczekiwały przy-
bycia kolejnych Oli.
„Wędrująca książka” to pro-
gram rozwijania czytelnictwa i 
współpracy między placówkami 
oświatowymi pod patronatem 
MAC Edukacja, Wychowania 
w przedszkolu, Czasu dzieci, 
wydawnictwa Nowa Era, Bliżej 
przedszkola oraz Wójta Gminy 
Jonkowo. Autorką projektu jest 
pani Anna Tuczyńska. Projekt 
ma za zadanie popularyzować 
czytelnictwo, przedstawiać jego 
walory i aspekty oraz pozyski-
wać młode pokolenie do tego, 
aby stawało się aktywnym od-
biorcą dzieł literackich oraz 
tych, które mają powstać. Pro-

jekt doskonale wpisuje się w 
Podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego.

Za nami kolejny Kiermasz Tradycji Wielkanocnych 
6 kwietnia – tradycyjnie w okre-
sie przedświątecznym – odbył 
się VIII Kiermasz Tradycji Wiel-
kanocnych Ziemi Górowskiej. 
Tegoroczna edycja odbyła się w 
gościnnych progach górowskiego 

Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego. 
Organizatorami tegorocznej 
edycji byli: Starosta Górowski, 
Dolnośląski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego we Wrocławiu, 
Powiatowy Zespół Doradców w 
Górze, Dolnośląska Izba Rolnicza 
we Wrocławiu, samorządy gmin 
Góra, Wąsosz, Niechlów i Jemiel-
no oraz Zespół Szkół im. gen. Syl-
westra Kaliskiego w Górze. 
Wśród obecnych byli Starosta 

Górowski Piotr Wołowicz, Wice-
starosta Paweł Niedźwiedź, Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Członek Zarządu Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej Franciszek Bara-
nowski, Przewodniczący Rady 

Powiatu i jednocześnie kierownik 
PZDR w Górze Jan Rewers, Wójt 
Gminy Jemielno Jan Ucinek, Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu 
Ryszard Pietrowiak, radni powia-
towi, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Niechlów Ewa Pietrowiak, 
Krystyna Grochowina Przewod-
nicząca Rady Gminy Jemielno, 
gospodarz obiektu - dyrektor 
Zespołu Szkół Ewa Gano, Irena 
Danieluk kierownik rejonowy 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Mi-

chał Krochta kierownik Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Górze, Annna Ko-
libek kierownik KRUS w Górze. 
Wśród obecnych gości byli także 
Dariusz Dąsal prezes SM „Demi” 

w Górze, Jolanta Wrotkowska 
prezes Zarządu LGD Ujście Bary-
czy, dyrektor Biblioteki Miejskiej 
Danuta Biernacka, a także przed-
stawicielka Runolandu Elżbieta 
Krauze oraz przedstawiciele in-
stytucji kultury z terenu powiatu, 
sponsorzy i mieszkańcy regionu. 
Oficjalnego otwarcia Kiermaszu 
dokonali Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz, Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz oraz Jan Rewers 
kierownik PZDR w Górze. 

Podczas tegorocznego Kierma-
szu zaprezentowano aż 24 stoły 
wielkanocne – przy czym – w 
konkursie na najpiękniejszy oce-
niane były 23. Wszystkie stoły 
były wyjątkowe, nie brakowało 
na nich ani tradycyjnych potraw, 
ani estetycznych i pomysłowych 
dekoracji. Wśród bieli obrusów 
pięknie prezentowały się ciasta, 
kosze ze święconką, w najróż-
niejszy sposób zdobione jaja, ko-
lorowe palmy wielkanocne oraz 
potrawy – z żurem, mięsami, wę-
dlinami i pasztetami na czele. Jury 
wybierało najładniejszą aranżację 
wielkanocną, kierując się cztere-
ma kryteriami. Punktowane były: 
nawiązanie do tradycji, dobór po-
traw, pomysłowość dekoracji oraz 
jakość i estetyka wykonania. Ko-
misja pod przewodnictwem Ireny 
Danieluk ostatecznie wskazała 
zwycięzców, podkreślając jednak 
bardzo wyrównany poziom za-
prezentowanych aranżacji. 
I miejsce – sołectwo Witoszyce 
gmina Góra 
II miejsce – sołectwo Wiklina z 
gminy Wąsosz 
III miejsce – sołectwa Bieliszów i 
Smolne z gminy Jemielno. 
Niezależnie od klasyfikacji kon-
kursowej wszyscy uczestnicy 
Kiermaszu otrzymali nagrody 
rzeczowe i pamiątkowe dyplomy 
udziału. Należy jeszcze dodać, że 
kolorytu imprezie prowadzonej w 
imieniu gospodarzy przez Ludwi-
ka Skoczylasa – dodawały wystę-
py najmłodszych przedstawicieli 
naszej społeczności. Dzieci Ze-
społu Szkoła Podstawowa i Przed-

szkole im. J. Korczaka w Ślubo-
wie w swych barwnych strojach, 
z energią i radosnym przytupem 
urozmaicały program Kiermaszu. 

Całość cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem zwiedzających 
gości, wśród których raz po raz 
pojawiały się grupki przedszkola-
ków z zaciekawieniem oglądają-
cych kolorowe pisanki i zajączki. 
Dziękując za udział w tegorocznej 
edycji Kiermaszu organizatorzy 
życzyli wszystkim uczestnikom 
radosnych i szczęśliwych Świąt 
Wielkiej Nocy.
 

iRENA BuLCZYŃSKA
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„Roczek” zespołu mażoretek UKS „Artis” Góra
W hali sportowej Arkadia odbyła się uroczystość jubileuszu pierwszego roku istnienia zespołu 
mażoretek UKS „Artis” Góra. Pod czujnym okiem instruktorki Kamili Rzepieli-Drgas zapre-
zentowały się dwie grupy: kadetek oraz przedszkolaków w wieku od 3-7 lat. 

Wśród zaproszonych gości, 
na uroczystości obecni byli 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-

kiewicz, Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Iza-
bela Baranowska oraz Dyrektor 
POSiR Tomasz Krysiak. Uro-
czystość prowadziła Komendant 
HP z Góry - Zofia Świerszcz. Po 
występach obu grup, żywiołowo 

dopingowanych przez rodziców 
i dziadków, głos zabrała Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-

wicz, gratulując przepięknego 
występu oraz jubileuszu działal-
ności UKS „Artis”. Podkreśliła, 
że osiągane w tym czasie sukce-
sy są zasługą przede wszystkim 
najmłodszych oraz instruktorki 
Kamili Rzepieli-Drgas, któ-

ra doskonale potrafi zaszcze-
pić pasję wśród najmłodszych 
oraz rodziców, którzy czynnie 
wspierają swoje pociechy. W 
ramach uhonorowania jubile-
uszu Burmistrz Góry wręczy-
ła na ręce Zofii Świercz oraz 
Kamili Rzepieli-Drgas kosz 
słodkości dla całego zespołu 
UKS „Artis” Góra. Następnie 
zebrani przenieśli się do mniej-
szej sali, gdzie zaprezentowany 
został film z rocznej działalno-
ści zespołu oraz zorganizowany 
był poczęstunek.

Górowskie mażoretki 
jeszcze nie raz zasko-
czą widzów swymi 
umiejętnościami

O Wołyniu raz jeszcze 
Sandra Błażejewska, pochodzą-
ca z Głogowa autorka książki 
„Wołyń 1943. Antypolska akcja 

OUN – UPA w województwie 
wołyńskim”, spotkała się w so-
botę (08.04.2017 r.) z czytel-
nikami Biblioteki Miejskiej w 
Górze. Spotkanie prowadził 
Dariusz Czaja – Wiceprezes To-
warzystwa Ziemi Głogowskiej. 
Uczestnicy z zainteresowaniem 
wysłuchali ciekawej rozmowy o 

wydarzeniach jakie miały miej-
sce w 1943 roku na Wołyniu. 
Organizatorzy spotkania: Bi-

blioteka Miejska w Górze, Huf-
ce Pracy w Górze, Stowarzysze-
nie Patriotyczny Głogów.

aS

Przyłapani na czytaniu
Kontynuujemy nasz konkurs 
„Przyłapani na czytaniu”, któ-
rego celem jest propagowanie 
czytelnictwa wśród młodszych 
i starszych. Prezentujemy ko-
lejne zdjęcie nadesłane w ra-
mach konkursu. Zachęcamy 
czytelników do przysyłania 
ciekawych fotografii – nagro-
dą jest książka „Przeszłość w 
legendach zaklęta”, w której 
spisane zostały legendy doty-
czące Ziemi Górowskiej.

Mała Inezka podpatruje, co 
też Majka wyczynia z książką 
i próbuje ją naśladować – czyli 
czym skorupka za młodu na-
siąknie…

Weronika najlepsza z biologii
Weronika Olszak z Gimnazjum 
nr 2 w Górze, jako jedyna z po-
wiatu górowskiego zakwalifiko-
wała się do etapu wojewódzkie-
go IV Dolnośląskiej Olimpiady 
Biologicznej 2016/2017. Wero-
nika jest uczennicą II klasy, a już 
w tym roku zdobyła też tytuł fi-
nalisty wojewódzkiego konkur-
su zDolny Ślązak Gimnazjalista 

z biologii. Weronika rozwija 
swoje wiadomości i umiejętno-
ści nie tylko na zajęciach bio-
logii, ale również na indywidu-
alnych zajęciach dodatkowych 
prowadzonych przez nauczyciel-
kę biologii Marię Ignaszewską-
Nicpoń. Gratulujemy i życzymy 
sukcesu w maju na finale.

AH-KaS

Tegoroczne Dożynki Gminne 
w Ślubowie
Po 17-tu latach Święto Plonów Gminy Góra obchodzone będzie 
ponownie w Ślubowie. Znamy także datę obchodów święta – 3 
września.

Wieś Ślubów położona jest we 
wschodniej części gminy, przy 
drodze z Góry w kierunku Wą-
sosza. Od Góry oddalona jest  o 
8 km. Aktualnie wieś zamiesz-
kuje nieco ponad 400 osób. Ślu-
bów jest siedzibą sołectwa, które 
tworzy wspólnie z przysiółkiem 
Wieruszowice. Sołtysem So-
łectwa Ślubów jest Agnieszka 
Jędryczka. W Ślubowie działa 
Grupa Odnowy Wsi na czele 
której stoi Agnieszka Ziobro-
niewicz, a także Koło Gospodyń 
Wiejskich, któremu przewodni-
czy Aniela Gągała. W Ślubowie 
ma swoją siedzibę Zespół Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole im. 
Janusza Korczaka, którym kie-
ruje dyrektor Piotr First.
Powierzchnia Sołectwa Ślubów 
wynosi 9,37 km2.  Jest to ty-
powo wieś rolnicza. W regio-
nie znana jest z produkcji sera, 
dzięki działającej od 2011 r. 
firmie Przetwórstwo Farmer-
skie SERY ŚLUBOWSKIE, 
którego właścicielem jest Igor 
Pietrzyk. Miejscowość posia-
da dużą świetlicę wiejską oraz 
sklep, a także kaplicę mszalną 
p.w. NMP Częstochowskiej, 
przy cmentarzu przynależną do 
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Podwyższenia Krzyża w Kłodzie 
Górowskiej, której proboszczem 
jest ks. Stanisław Orłowski. W 
ewidencji zabytków ujętych jest 
9 obiektów: budynek szkoły, 
cmentarz, domy mieszkalne, 
a zespół pałacowo-folwarczny 
wraz z parkiem pałacowym wpi-
sane są do rejestru zabytków. 
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Słowo na niedzielę 30 kwietnia 

Czy będziemy zbawieni?
Nie poznali Go. Oczy ich były niejako na uwięzi. Potem roz-
mawiali i też nie wiedzieli z kim mówią. Ani oczy nie mówiły, 
ani rozum nie wyjaśnił. Zasiedli do stołu i jeszcze nie wiedzieli, 
z kim siedzą. Poznali Go dopiero po łamaniu chleba. Oczy, ro-
zum, wiara. Wszędzie światło. Jedno światło cenniejsze od dru-
giego. Przypatrzmy się bliżej.

O oczach to książkę można by 
napisać. Raz widzą, drugi raz 
nie widzą. Pan Jezus powiedział: 
„Oczy macie, a nie widzicie” 
(Mt. 8,18). Ale czasem dobrze 
jest nie widzieć. Starożytne 
przysłowie mówi: „Oczy służą 
również do tego, by wielu rze-
czy nie zauważyć”. Zresztą oczy 
czasem kłamią, wiemy o tym. 
Patrzę na bilet bankowy — 100 
złotych. Gdzie tam? Żadne 
100 złotych! Bilet jest fałszywy, 
podrobiony. A moje oczy tego 
nie widzą. Gdzie indziej patrzę: 
Brylant. Jaki piękny! I znowu 
się mylę, bo to dobrze oszlifo-
wany, zwyczajny kamień. Oczy 
mnie zwodzą. Czasem jest go-
rzej. Przez oczy jak przez okna 
śmierć wdziera się do duszy — 
mówi prorok Jeremiasz (9,20). 
Spojrzenie na owoc zgubiło 
Ewę. Spojrzenie sprawiło tak-
że, że wielki król Dawid upadł 
sromotnie i zabójcą się stał. Bóg 
wiedział, czym są oczy. Dlatego 
dając je, dał nam i powieki, by-
śmy oczy mogli łatwo zamknąć. 
A Pan Jezus mówi, że oko trze-
ba czasem wyłupić i odrzucić 
od siebie (Mt. 5,29). Sens jest 
ten, że trzeba czasem użyć bar-
dzo energicznych środków, aby 
zguby uniknąć. Takie są nasze 
oczy. I pomyśleć: są ludzie, któ-
rzy mówią -wierzę tylko w to, co 
widzę! Biedna byłaby nasza wia-
ra, gdyby opierała się tylko na 
tym, co nasze słabe oczy widzą. 
Dziękujmy Bogu za oczy, ale nie 
powtarzajmy nigdy pustych slo-
ganów.
Gdy oczom przyjdzie do po-
mocy rozum, to sytuacja się po-
prawia. Wtedy, choć nie widzą, 
mogą wierzyć. Pan Jezus błogo-
sławionymi nazwał tych, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli! Rozum 
to jakby przedłużenie siły wzro-
kowej, jakby wyższy rodzaj oczu. 
Rozum uzupełnia to, czego oczy 
nie widzą. Zwyczajne oko wi-
dzi dym. Przychodzi rozum i 
mówi: Tam jest ogień! — Oczy 
widzą dom. Rozum rozszerza tę 
prawdę i mówi: Tu był murarz. 
— Oczy widzą świat, wielki, 
piękny świat. Rozum uzupełnia 
tę prawdę, gdy mówi: Tu mu-
siał być bardzo wielki i zdolny 
architekt. W ten sposób rozu-
mem dochodzę do tej wielkiej, 
zasadniczej prawdy, że Bóg jest. 
Musi być, bo świat bez Boga by 
nie istniał! Bóg go stworzył, Bóg 
nim rządzi! Cudowna rzecz - ro-
zum! A jednak, bądźmy ostroż-
ni! Bo ktoś mógłby pomyśleć. 
Wspaniała rzecz! Rozwiązana 

kwestia religijna. Rozum po-
daje mi pewną sumę prawd, 
będę miał swoją własną religię. 
Nie potrzebuję ani kościoła, ani 
księdza! Mam swój rozum, to 
starczy! — Powoli! Powoli! Ro-
zum czołga się po ziemi, obraca 
się w świecie natury, a więc może 
pomóc do stworzenia religii na-
turalnej, takiej, jaką widzimy 
u pogan. Poganie mają praw-
dy, które albo zasłyszeli gdzieś, 
albo sami sobie wymyślili. Czy 
uznają Boga? Tak. Mają nawet 
większą, czasem zbyt wielką 
ilość bogów. Nawet taki złodziej 
pogański modli się „Piękna bo-
gini Lawerno wprawiajże moje 
ręce do zręcznej kradzieży”. 
A bogiem dla nich może być 
słońce, drzewo, kamień... W 
Indiach krowa jest święta, tak 
święta, że nie wolno jej uderzyć. 
A zabić? Zjeść? Nigdy! Bogu 
musi być przykro, gdy widzi 
jak źle bawią się jego dzieci na 
ziemi. „Rozumie ludzki, tyś 
mały przed Panem” — wołał już 
nasz Mickiewicz. Rozum obraca 
się w sferze prawd naturalnych. 
Do sfery prawd nadprzyrodzo-
nych dosięgnąć nie może. A 
więc nigdy nie pozna, że Bóg 
jest wieczny, że jest jeden w 
trzech Osobach, że w taberna-
kulum naszych kościołów jest 
żywy Pan Jezus, że trzeba mieć 
łaskę uświęcającą, aby otrzymać 
niebo... Te prawdy przewyższają 
siłę poznawczą naszego rozumu. 
Jeżeli my je znamy, to dlatego, 
że Bóg nam je objawił.
A objawił dlatego, że niebo, 
które nam chce dać jest w sfe-
rze prawd nadnaturalnych. O 
tych prawdach nadnaturalnych 
mówili Patriarchowie i Prorocy, 
i Pan Jezus, i Ewangelie, i cały 
Nowy Testament...
Widzimy - Bóg sam postarał 
się o to, abyśmy te prawdy po-
znali, bo Bóg chce naszego do-
bra. Jeżeli dziecko wierzy temu 
co mówią rodzice, jeżeli uczeń 
wierzy nauczycielowi, to byłoby 
zniewagą dla Boga niesłychaną, 
gdybyśmy nie chcieli wierzyć w 
to, co Bóg mówił i przez Swój 
Kościół do wierzenia podaje. 
Bóg objawił. Kościół uczy, lud 
wierzy. Wiara jest ze słuchania 
— mówi św. Paweł. Gdyby ro-
zum chciał jedną z tych prawd 
objawionych przez Boga odrzu-
cić, to wielki Pascal woła: „Milcz 
dumny rozumie! Słuchaj Boga”. 
Oczy, rozum, wiara!

ks. mgr Bernard Twardowski

Czerniński DKK ma już 10 lat
Dyskusyjne Kluby Książki wpisały się znakomicie w krajobraz polskich bibliotek, promując czy-
telnictwo poprzez aktywizację środowisk lokalnych. Otwarta na potrzeby społeczeństwa Filia 
Biblioteczna w Czerninie jest miejscem spotkań ludzi, którzy lubią czytać oraz dzielić się wraże-
niami z lektury, spędzać czas w przyjemnej atmosferze. 

Cieszy fakt, że czerniński klub 
jest w świetnej formie, gotów 
do kolejnych spotkań i dysku-
sji literackich. Miniony 2016 
rok, to rok intensywnej pracy, 
spotkań z ciekawymi ludźmi. 
W  ubiegłym roku dostrzeżono 
również w lokalnym środowisku 
działania klubu mające na celu 
promowanie książek i czytelnic-
twa. Panie, które są skupione w 

klubie, to osoby zainteresowane 
kulturą i literaturą.  Ciekawość 
świata i ludzi sprzyja częstym 
dyskusjom nad książką, klubo-
wiczki chętnie inicjują kolejne 
spotkania. W roku 2016 działa-
nia Dyskusyjnego Klubu Książki 
z Czerniny zostały dostrzeżone 
przez Burmistrz Góry. Podczas 
uroczystości z okazji jubileuszu 
70 – lecia powstania Biblioteki 
Miejskiej w Górze, Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz wrę-
czyła Paniom z DKK piękny 
dyplom z podziękowaniami oraz 
kwiaty. Miniony rok 2016 to 
również rok intensywnej dzia-
łalności kulturalnej: odbyły się 
22 spotkania, podczas których 
rozmawiano o literaturze, 11 
razy DKK z Czerniny wyjeżdżał, 
aby uczestniczyć w imprezach 
związanych z literaturą. Podczas 
częstych spotkań w Filii Biblio-
tecznej w Czerninie omawiano 
ważne wydarzenia literackie, 
rozmawiano o literaturze kla-
sycznej, z chęcią sięgano rów-
nież po tematy lżejsze związane z 
książkami popularnych autorów. 
W roku sienkiewiczowskim nie 
mogło zabraknąć spotkania po-
święconego polskiemu nobliście.  
Pisarze, o których książkach dys-
kutowano podczas ubiegłorocz-
nych spotkań to między innymi: 
Henning Mankell, Dominika 
Stec, Catherine Coulter, Jeffrey 
Archer, Sandra Brown.  Jedno 
ze spotkań poświęcono Andrze-
jowi Wajdzie, rozmawiano o  
dorobku filmowym wybitnego 

reżysera. Tematami dyskusji 
literackich były książki bio-
graficzne, skupiono się też na 
portrecie kobiety w poezji.  Li-
teratura współczesna również 
była w kręgu zainteresowań 
DKK, panie z klubu rozmawia-
ły o książkach, które zrobiły na 
nich największe wrażenie oraz 
o książkach godnych polece-
nia. Osiemdziesiąta rocznica 

urodzin Agnieszki Osieckiej 
to okazja do ciekawej rozmo-
wy. Co roku w listopadzie or-
ganizowane jest spotkanie pod 
hasłem „Wszystkich Świętych 
w poezji”. Grudzień to z kolei 
kolędowanie, tradycje bożona-
rodzeniowe oraz poznawanie 
powiedzeń i przysłów związa-
nych z Nowym Rokiem. W 
2016 roku ważnym wydarze-
niem była  międzypokoleniowa 
dyskusja o literaturze, klubo-
wiczki spotkały się z młodzieżą 
gimnazjalną. Dyskusyjny Klub 
Książki zorganizował także dwa 
spotkania autorskie. W Filii 
Bibliotecznej w Czerninie go-
ściły Jadwiga Mendyka, która 
zaprezentowała  tomik poezji  
„Upływający czas” oraz Anna 
Lisowiec , która  wydała  tomik 
poezji „Życie jak pajęcza nić”. 
Panie wzięły również udział w 
spotkaniach autorskich orga-
nizowanych przez Bibliotekę 
Miejską w Górze. W gronie 
osób, które klubowiczki mia-
ły okazję zobaczyć i wysłuchać 
byli:  Sławomir Wąsik, Grze-
gorz Kiarszys, Michał Mierze-
jewski, Tadeuszem Isakowicz
-Zaleski, Jakub Porada, Artur 
Górski, Arkady Paweł Fiedler, 
Zbigniew Kulak. Jednym z cie-
kawszych i piękniejszych wyda-
rzeń kulturalnych, które zrobi-
ło na DKK duże wrażenie była 
uroczystość zorganizowana w 
ramach Narodowego Czytania 
„Quo Vadis” Henryka Sienkie-
wicza.

Wymieniając ubiegłoroczne 
spotkania klubu oraz liczne spo-
tkania autorskie i wydarzenia 
kulturalne odnosi się wrażenie, 
że tematów do rozmów nigdy 
nie zabraknie. To nie tylko usta-
lone z góry spotkania z kon-
kretnym tematem, ale również 
spotkania spontaniczne. Lidia 
Borysowska – moderator DKK 
oraz kierownik Filii Bibliotecz-

nej w Czerninie pragnie podzię-
kować Paniom z klubu, które 
od ponad 10 lat spotykają się, 
aby prowadzić dyskusje literac-
kie. Klubowiczki to znakomity 
przykład dla młodszego poko-
lenia, pokazują, że alternatywą 
dla komputera może być do-
bra książką. Podczas spotkań 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
ważna  jest miła atmosfera, do-
bra zabawa, sympatyczne towa-
rzystwo  i rozmowy na temat 
przeczytanych lektur. Spotkania 
są okazją do poznania nowych 
ludzi, sposobem spędzania wol-
nego czasu. Pomiędzy Paniami 
z DKK zrodziły się wspaniałe 
przyjaźnie, darzą się wzajem-
nym zaufaniem, wspierają się, 
gdy któraś przechodzi trudny 
moment w życiu. Wszystkim 
Paniom zrzeszonym w DKK ży-
czymy dotychczasowego zapału, 
zdrowia i pomysłów na następ-
ne spotkania.

Cieszy fakt, że czerniń-
ski klub jest w świetnej 
formie, gotów do ko-
lejnych spotkań i dys-
kusji literackich.

JB
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XI Memoriał za nami 
20 kwietnia 2017 r. w Powiato-
wym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Górze odbył się XI Memoriał 
prof. Henryka Hryniewicza. 
Organizatorem Memoriału był 
Zespół Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze. 
Turniej piłki siatkowej im. prof. 

Henryka Hryniewicza ma już 
ponad dziesięcioletnią trady-
cję. Ideą przewodnią turnieju 
jest uczczenie pamięci tragicznie 
zmarłego nauczyciela języka pol-
skiego Zespołu Szkół, pasjonata 
piłki siatkowej – profesora Hen-
ryka Hryniewicza. W tegorocz-
nych rozgrywkach – wzorem lat 
poprzednich – udział wzięły trzy 
drużyny: siatkarze z Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warsza-
wie, nauczyciele i absolwenci Ze-
społu Szkół w Górze oraz drużyna 
MKS „Pogoni” Góra. 
Licznie zgromadzonych w Arka-
dii gości przywitała, dokonując 
otwarcia turnieju, dyrektor szkoły 
Ewa Gano. Serdecznie przywi-
tała przedstawicieli Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jaro-
sława Dąbrowskiego w Warsza-
wie – dr hab. inż. Piotra Rybaka 
prof. WAT, płk. dr inż. Adama 
Bartnickiego, mgr inż. Cezarego 
Danielskiego, mgr inż. Roberta 
Kossowskiego, dr inż. Józefa Wy-

sockiego. Warszawscy goście już 
od siedmiu lat przyjeżdżają do 
Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze na siatkarskie 
rozgrywki Memoriału. Należy 
podkreślić, że przedstawiciele 
Wydziału Mechanicznego WAT 
utrzymują ze szkołą żywy kon-

takt, aktywnie uczestnicząc w 
jej życiu przez cały rok. Podczas 
obecnej wizyty wojskowi na ręce 
dyrekcji szkoły przekazali sprzęt 
audiowizualny, wcześniej zna-
cząco dosprzętowiając pracownię 
komputerową, za którą młodzież 
szkolna bardzo dziękuje. 
Rozgrywki obserwowali zapro-
szeni goście – m.in. Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz, Wice-
starosta Górowski Paweł Niedź-
wiedź, Zastępca Burmistrza Góry 
Andrzej Rogala, przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Promocji Rady Powiatu Gó-
rowskiego Ryszard Wawer, prze-
wodnicząca Komisji Zdrowia i 
Opieki Społecznej Rady Powiatu 
Górowskiego Teresa Frączkie-
wicz, dyrektor ZSO w Górze 
Magdalena Mielczarek, gospo-
darz obiektu Tomasz Krysiak, 
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
Eugeniusz Stankiewicz, Bogdan 
Kaiser i Tadeusz Szmydyński. 
Tradycyjnie już – na sali obecna 

była rodzina patrona Memoriału 
– siostra Anna Borowiecka oraz 
syn Dariusz Hryniewicz. Liczną 
grupę stanowili nauczyciele i mło-
dzież górowskich szkół. Zaprosze-
ni goście otrzymali pamiątkowe 
drobiazgi z logo memoriału.
Rozgrywki turniejowe trwały 
przeszło trzy godziny. Kibice mie-
li okazję obejrzeć ciekawe, bu-
dzące wiele emocji i wyrównane 
mecze. Zwycięzcą tegorocznych 
rozgrywek – podobnie jak i w 
zeszłym roku – została drużyna 
MKS „Pogoni” Góra, na drugim 
miejscu uplasowali się absolwen-
ci i nauczyciele ZS w Górze, zaś 
zawodnicy z WAT zajęli miejsce 
trzecie. Uczestnicy sportowej 
imprezy uhonorowani zostali 
pucharami, okolicznościowymi 
dyplomami. 
Gospodarze mają nadzieję na 
spotkanie za rok! 
Sędzia główny: Mariusz Dziewic. 
Składy drużyn: 
Drużyna MKS „Pogoń” Góra: 
Radosław Stolarczyk (13), Mar-
cin Szendryk (15), Mateusz Bo-
ziańczuk (19), Jacek Juszczak 
(5) Maciej Muszyński (8), Jakub 
Kubicki (20), Maciej Machowiak 
(1); 
Drużyna Nauczyciele – ab-
solwenci – uczniowie (Zespół 
Szkół): Andrzej Jasiak, Dariusz 
Lisiecki, Krzysztof Panocha, Da-
niel Panek, Marcin Lasik, Rafał 
Wołoszyniuk, Marcin Zbrzeź-
niak, Dominik Krzemień, Sławo-
mir Sobczyk, Bartosz Żurawski, 
Michał Stećko, Błażej Mosiek, 
Dawid Huzar; 
Drużyna Wojskowa Akademia 
Techniczna w Warszawie: Piotr 
Rybak (kapitan - 6), Adam Bart-
nicki (2), Cezary Danielski (15), 
Robert Kossowski (4), Józef Wy-
socki (8), Michał Kobus (9), Emi-
lia Karczmarz (3), Karol Łuniew-
ski (10).

Nowa podstawa programowa 
tematem spotkań 
Zgodnie z realizacją polity-
ki oświatowej państwa, w celu 
wsparcia nauczycieli we wdra-
żaniu nowej podstawy progra-
mowej, która wchodzi w życie 
od 1.09.2017 r., dyrektor PCD-
NiPP-P w Górze przygotował 
ofertę wsparcia nauczycieli w 
ramach działania Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Górze, planując szereg 
spotkań informacyjnych. Spo-
tkania są bezpłatne. Harmono-
gram spotkań jest dostępny na 
stronie internetowej PCDNiP-
P-P.
Nauczyciele przedmiotów, które 
nie są ujęte we wspomnianym 
harmonogramie mogą skorzy-
stać z oferty Dolnośląskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli we Wrocławiu. Spotkania są 
także bezpłatne (harmonogram 
dostępny na stronie interneto-

wej DODN Wrocław). 
Od 1 września 2017 r. z nowej 
podstawy programowej będą 
uczyli się uczniowie klas I, IV, 
VII szkoły podstawowej. Podsta-
wa będzie obowiązywała: 
- w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych oraz w innych for-
mach wychowania przedszkol-
nego, 
- szkołach podstawowych ‒ dla 
uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, 
- w branżowej szkole I stopnia, 
- w szkole specjalnej przysposa-
biającej do pracy, 
- w pierwszych semestrach szko-
ły policealnej, a w latach następ-
nych również w kolejnych seme-
strach tej szkoły. 

Atrakcyjny kierunek 
w górowskim LO! 
Z myślą o tegorocznych absol-
wentach gimnazjów Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Górze urucha-
mia od nowego roku szkolnego 
atrakcyjny i przyszłościowy kie-
runek kształcenia! 
Wspólny projekt Ministerstw 
Obrony Narodowej i Edukacji 
Narodowej zakłada utworze-
nie specjalnych, kierunkowych 
„Klas Mistrzostwa Informatycz-
nego”, w których uczniowie li-
ceów nauczą się m.in. tajników 
obrony sieci komputerowych 
przed zagrożeniami. Górowskie 
liceum, uczestnicząc w pilotażo-
wym programie „Informatyczne 
Zielone Garnizony”, jest jed-
ną z dwunastu szkół w Polsce 

zaproszoną do realizacji tego 
projektu. W Liceum Ogólno-
kształcącym w Górze realizo-
wana będzie atrakcyjna specja-
lizacja: automatyka z robotyką 
– projektowanie, budowanie 
i programowanie robotów. W 
obecnym świecie i w czasach, 
w których wiele prac przejmą 
roboty, możliwość zdobycia ta-
kiego zawodu jest bardzo cen-
na. Absolwenci kierunku będą 
mogli kontynuować naukę na 
wyższych uczelniach także woj-
skowych (np. Wojskowej Aka-
demii Technicznej). Co ważne 
– docelowo uczniowie objęci 
wspólnym projektem MON i 
MEN będą cennymi specjalista-
mi zarówno na potrzeby wojska, 
jak i środowisk cywilnych. 
Projekt Ministerstwa Obrony 
Narodowej zakłada ścisłą współ-
pracę z kuratoriami oświaty, 
jednostkami samorządu teryto-
rialnego oraz jednostkami woj-
skowymi. Koordynatorem pro-
jektu jest Wojskowe Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. 
Dla gimnazjalistów, stojących 
przed ważnymi decyzjami doty-
czącymi przyszłego kształcenia, 
kierunek proponowany przez 
górowskie liceum jest ciekawy 
i przyszłościowy. Daje nie tylko 
ogromną szansę na rynku pracy, 
ale także satysfakcję z potencjału 
wykonywanego zawodu.

IRENA BULCZYńSKA

Zostań policjantem! Warsztaty dla młodzieży ZSO 
Z inicjatywy dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Gó-
rze, Magdaleny Mielczarek, 31.03. 
br. zostały zorganizowane warszta-
ty dla młodzieży z przedstawiciela-
mi Dolnośląskiej Komendy Policji 
we Wrocławiu. Zajęcia prowadzili 
oficerowie z Wydziału Doboru i 
Szkolenia KWP, podinspektor Ka-
rolina Sulikowska i podinspektor 
Szymon Fiedorow. Aktualnie, by 
zachęcić młodzież do pełnienia 
służby w policji, w całym kraju 
trwa akcja pod hasłem „Zostań 
policjantem”. W pierwszej części 
warsztatów Karolina Sulikowska 

przedstawiła ofertę informując 
młodzież o warunkach rekrutacyj-
nych. Służbę w policji może pełnić 
obywatel polski o nieposzlakowa-
nej opinii; który nie był skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe; korzystający w pełni z 
praw publicznych; posiadający co 
najmniej średnie wykształcenie; 
posiadający zdolność fizyczną i 
psychiczną do służby w forma-
cjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, 
której gotów jest się podporządko-
wać; dający rękojmię zachowania 

tajemnicy stosownie do wymo-
gów określonych w przepisach o 
ochronie informacji niejawnych. 
Mężczyźni powinni posiadać ure-
gulowany stosunek do służby woj-
skowej. Nabór do policji odbywa 
się w sposób ciągły, na początku 
postępowania kandydaci muszą 
dostarczyć do DKW odpowiednie 
dokumenty, m.in. świadectwa po-
twierdzające wykształcenie i kwa-
lifikacje zawodowe, świadectwa 
pracy i książeczka wojskowa. Po 
dokonaniu wstępnej weryfikacji, 
kandydaci do służby przystępują 
do postępowania kwalifikacyjne-

go, do którego należą: rozmowa 
kwalifikacyjna, test wiedzy, test 
psychologiczny i test sprawnościo-
wy. Od nowego rok szkolnego w 
liceum planuje się otworzyć nowy 
profil sportowy przygotowujący do 
egzaminów sprawnościowych na 
wyższych uczelniach sportowych, 
policyjnych, pożarniczych, tury-
stycznych, oficerskich. W każdym 
roku nauki uczniowie będą mieli 
siedem godzin zajęć sportowych 
tygodniowo, dzięki czemu będą 
mogli być dobrze przygotowani 
do egzaminów zarówno teoretycz-
nych, jak i sprawnościowych.  TW
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materiały na stronę 12 i 13 przygotowuje Wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze

TOMASZ WOźNICZKA

Gimnazjalisto, otwarte drzwi 
zachęcają! 
Górowskie liceum zaprasza! 
Twórczo - przyjaźnie - bezpiecznie - zaplanuj swoją przyszłość z 
Mickiewiczem! 26 kwietnia 2017 r. - w środę - odbędą się „Drzwi 
otwarte” Liceum im. Adama Mickiewicza w Górze. Liceum 
zaprasza wszystkich gimnazjalistów! W tej szkole zdobywasz wiedzę 
i umiejętności niezbędne w Twojej dalszej edukacji!

Zespół Szkół zaprasza! 
25 kwietnia 2017 r. Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w 
Górze zaprasza uczniów klas III gimnazjów z całego powiatu i spoza 
powiatu i ich rodziców do odwiedzenia szkoły. 
Jak co roku będzie można odwiedzić stoiska prezentujące 
poszczególne zawody i projekty realizowane w szkole. Wziąć udział 
w konkursie z nagrodami i zobaczyć pracownie przedmiotowe. 
Przygotowywana jest też część artystyczna w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli.

Maciej Skrzynecki laureatem 
Maciej Skrzynecki uczeń kl. IIIa 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze został laureatem XXX 
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
- Państwo a gospodarka. Zawody 
III stopnia (centralne) Olimpiady 
odbyły się w dniach 1-2 kwietnia 
w Serocku pod Warszawą. 
Do XXX edycji OWE przystąpiło 
ponad 11 tys. uczniów z 800 szkół 
ponadgimnazjalnych, z czego do 
zawodów okręgowych awansowa-
ło 775 uczniów, a do zawodów 
centralnych tradycyjnie 100. Ma-
ciej awansował do finału, uzysku-
jąc najlepszy wynik w okręgu Wro-
cław, a w kategorii test z ekonomii 
miał największą liczbę punktów 
spośród wszystkich uczestników 
w całym kraju. W zawodach cen-
tralnych również nie zawiódł osta-
tecznie został sklasyfikowany na 
wysokim 15 miejscu. 
31 marca 2017 r. z uczestnikami 
zawodów III stopnia XXX Olim-
piady Wiedzy Ekonomicznej spo-
tkał się prezes Narodowego Banku 
Polskiego prof. dr hab. Adam Gla-
piński, natomiast finał centralny 
rozpoczął się 1 kwietnia 2017 r. o 
godzinie 9:00 w Serocku. 
Zawody III stopnia (centralne) 
XXX Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej składały się z dwóch części 
- egzaminu pisemnego i ustnego. 

Część pisemna zawierała pytania 
opisowego o charakterze ogólnym 
(przekrojowym) nawiązującym do 
hasła Olimpiady, zadania anali-
tycznego sprawdzającego umiejęt-

ność interpretacji zjawisk i tenden-
cji obserwowanych w gospodarce 
oraz 30 pytań testowych wielo-
krotnego wyboru. Każdy uczest-
nik z części pisemnej mógł zdobyć 
łącznie 100 punktów. Do części 
ustnej egzaminu przystąpili tylko 
ci uczestnicy zawodów I, którzy z 
części pisemnej uzyskali minimum 
kwalifikacyjne ustalone przez jury 
zawodów. Każdy uczestnik pod-
czas części ustnej egzaminu odpo-
wiadał na pytanie zawarte w wy-
losowanym przez siebie zestawie 
pytań oraz prezentował wskazany 
przez jury jeden z pięciu wcześniej 
zadanych tematów. W bieżącej 

edycji Olimpiady uczestnicy mieli 
za zadanie zaprezentować następu-
jące zagadnienia: a) Protekcjonizm 
gospodarczy - argumenty za i prze-
ciw; b) Dług publiczny na świecie. 

Analiza dynamiki zjawiska oraz 
możliwe drogi rozwiązania pułap-
ki zadłużenia; c) Unia bankowa 
- szanse i zagrożenia; d) Ordoli-
beralizm - mocne i słabe strony; 
e) Jakie są metody oddziaływania 
państwa na gospodarkę? 
Maciej Skrzynecki doskonale po-
radził sobie zarówno z częścią pi-
semną, jak i ustną, dzięki czemu 
znalazł się w ścisłym gronie laure-
atów Olimpiady. Opiekunem gó-
rowskiego licealisty był nauczyciel 
geografii i przedsiębiorczości Pan 
Bogusław Sitnik. 

Pierwszy kwartał roku pod znakiem szkoleń 
Wzorem lat ubiegłych, w okresie 
poprzedzającym sezon wiosennych 
prac rolnych, Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Górze 
zorganizował cykl szkoleń dla rol-
ników. 
Szkolenia prowadzili doradcy z 
PZDR w Górze oraz specjaliści 
DODR we Wrocławiu. W ramach 
współpracy korzystano również z 
wiedzy specjalistów z Powiatowej 
Inspekcji Weterynaryjnej w Górze, 
Państwowej Powiatowej Inspekcji 
Sanitarnej w Górze, Powiatowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Na-
siennictwa w Górze, Biura Powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Górze, 
Firmy „Skotarek” w Górze, a także 
innych firm zewnętrznych. 
W związku z zagrożeniem, jakie 
wystąpiło na terenie kraju, bardzo 
ważnym elementem każdego ze 
szkoleń był temat afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) oraz wirusa 
grypy ptasiej (HPA). W tym zakre-
sie bezcenną wiedzą służyła Powia-
towa Inspekcja Weterynaryjna. 
Wśród tematów, jakie zostały zre-
alizowane w pierwszym kwartale 
2017 r., znajdują się m.in.: Sto-
sowanie środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy sprzętem 
naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach szy-

nowych oraz innego sprzętu sto-
sowanego w kolejnictwie w wersji 
podstawowej - dwudniowy kurs, 
w którym uczestniczyło 58 osób; 
jednodniowe kursy, w wersji uzu-
pełniającej (dla osób posiadających 
takie uprawnienia), w których 
uczestniczyło 98 osób. Każde z tych 
szkoleń kończyło się testem i otrzy-
maniem zaświadczeń na pięcioletni 
okres, umożliwiających zarówno 
zakup środków chemicznych, jak i 
wykonywanie zabiegów chemicz-
nych. 
Pozostałe, poruszone podczas szko-
leń tematy to m.in.: Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji 
rolnej; Pozyskiwanie środków na 
rozwój gospodarstw rolnych w ra-
mach PROW 2014-2020; Sprze-
daż bezpośrednia w gospodarstwie 
agroturystycznym; Upowszechnia-
nie wiedzy i informacji na temat za-
pobiegania i zwalczania ASF i HPA, 
z uwzględnieniem bioasekuracji; 
Ubój zwierząt z konieczności w 
celu pozyskania mięsa do spożycia 
przez ludzi oraz pozyskiwanie mięsa 
na użytek własny; Prawidłowe wa-
runki utrzymania zwierząt - trzoda 
chlewna; Rozwój przedsiębiorczo-

ści w ramach PROW 2014-2020; 
Produkty w systemach jakości żyw-
ności wspierane w PROW 2014-
2020; Profilaktyka zdrowotna i 
racjonalne żywienie; Racjonalne ży-
wienie i zdrowy styl życia w gospo-
darstwie domowym; Zasady przy-
znawania płatności obszarowych 
i ONW na rok 2017; Wiosenne 
zwalczanie chwastów w zbożach. 
W tych szkoleniach uczestniczyło 
274 osoby. W ramach współpracy 
z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Górze, pracownicy 
KRUS przedstawili tematy: Zmia-
ny bieżące w ustawie o ubezpiecze-
niach społecznych rolników (Dz.U. 
z 2016 poz. 277); Zagrożenia wy-
padkowe w grupie zdarzeń ”upadki 
osób”; BHP w rolnictwie. 
Organizatorzy dziękują rolnikom 
za uczestnictwo w organizowanych 
szkoleniach, a Starostwu Powiato-
wemu w Górze za udostępnienie 
sali. 
Przypominając o wnioskach ob-
szarowych i innych programach z 
PROW 2014-2020, zapraszamy 
do dalszej współpracy. 

JAN REWERS
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
BURMISTRZ GÓRY

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 Radosław,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 483 o powierzchni całkowitej 0,2473 ha, sklasyfikowana jako: PsIII..Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
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 – 
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 31 marca 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 34.300,00 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 30 MAJA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.430,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 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 0226  z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 
483”. 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.

BURMISTRZ GÓRY

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 Bronów oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 65/3 o powierzchni całkowitej 0,1527 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV (0,0727 ha), Ł-BrŁIV (0,0800 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00085629/5. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM,  dla której ustala się przeznaczenie na 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach  rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wo-
dociągową. Dojazd do nieruchomości drogą brukową. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym murowanym z cegły, jednokondygnacyjnym  
o pow. 100 m².  Dach dwuspadowy drewniany, kryty dachówką –  zarwany (ugięty). Stan techniczny budynku kwalifikuje go do rozbiórki.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 31 marca 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 24.400,00 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 30 MAJA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.440,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 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 0226   z dopiskiem: „Przetarg  
na działkę nr 65/3”. 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.

BURMISTRZ GÓRY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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
1. Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Witoszyce, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 519 o powierzchni całkowitej 0,6617 ha, sklasyfikowana jako: RIVa (o pow. 0,0714 ha), RIVb (o pow. 0,1250 ha), RV (o pow. 0,2807 ha), dr (o pow. 0,1846 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081443/9. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.  W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra, 
nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  R, dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 9 stycznia 2017 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komu-
nalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 12.500,00 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 MAJA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 MAJA 2017 r. w kasie Urzę-
du 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 519”. Datą 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. 
3. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 poz. 2052) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych,
3) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i do innych kościołów i związków wyznaniowych,
4) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody 
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej :
- na wiosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
4. W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoist-
nym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 
5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście 
to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące 
warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnie-
niem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 
r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa 
rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej 
w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 
rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w 
zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolniczei posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoist-
nego posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący 
wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U.z 
2012 r., poz. 109),  określono:
1)       kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2)       zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3)       zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4)       tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrzaw zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5)       rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.
5. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 
lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa, nabyta nieru-
chomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności,  
o których mowa, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od 
nabywcy.
6. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 10 maja 2017 r.) winny złożyć oświadczenia (1, 1A, 2 i 3) wraz  
z wymaganymi dokumentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ orazna 
stronie internetowej www.bip.gora w zakładce Przetargi.
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 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.
7. 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.
8. ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

BURMISTRZ GÓRY
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 zmiana-
mi) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 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
1. Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie miasta Góra, oznaczonaw ewidencji gruntów jako działka nr:
- 1974/3 o powierzchni całkowitej 2,7057 ha, sklasyfikowana jako: RV (o pow. 1,9047 ha), Lz-RV (o pow. 0,1802 ha), Ls (o pow. 0,6004 ha), dr (o pow. 0,0204 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081386/1. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra, 
nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  B128 R, dla której ustala się przeznaczenie na upraw polowych oraz w jednostce bilansowej B102 ZL, dla której ustala się przezna-
czenie na zieleń leśną. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z drogi asfaltowej.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 10 lutego 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 Komu-
nalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 86.000,00 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 MAJA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 MAJA 2017 r. w kasie Urzędu Mia-
sta 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 1974/3”. Datą 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. 
3. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 poz. 2052) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych,
3) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i do innych kościołów i związków wyznaniowych,
4) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody 
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej :
- na wiosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
4. W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 
lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to 
gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące 
warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem 
powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego 
oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym 
gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, 
lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie 
związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego 
posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący 
wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 109),  określono:
1)       kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2)       zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3)       zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4)       tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5)       rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.
5. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia 
przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana 
w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa, przed upływem okresu 10 lat od dnia prze-
niesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
6. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 18 maja 2017 r.) winny złożyć oświadczenia (1, 1A, 2 i 3) wraz  
z wymaganymi dokumentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ oraz na 
stronie internetowej www.bip.gora w zakładce Przetargi.
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 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.
7. 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.
8. ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E

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 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  następującej  nieruchomości, której właścicielem jest Gmina Góra:

Nr

działki

Pow.

w  ha

Nr   KW Położenie

Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Forma

Zbycia

Cena )*

wywoławcza  

 w  zł netto

  491 0,9331 LE1G/

00073752/9

Nieruchomość

niezabudowana 

położona w Górze 
w rejonie ul. 
Lipowej

Nieruchomość jest 
przeznaczona jako tereny 
aktywności gospodarczej

na 

własność 141.200,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą  z  dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami)
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej 
należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Dostęp do działki 
poprzez drogę gruntową. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych 
wolne są od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 
1, w Wydziale Gospodarki 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 14.120,00 zł, należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia     18 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 491”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23  MAJA 2017 r. O GODZINIE 900 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 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) – upłynął 28 grudnia 2016 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od 
zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium 
podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca 
nieruchomości.

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

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości o powierzchni 1,5334 ha, położonej w obrębie Sołectwa Chróścina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 527.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w  obrębie wsi Chróścina. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickie-
wicza 1, tel. 065 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w 
drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości o powierzchni 7,6308 ha, położonej w obrębie m. Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 312.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickie-
wicza 1, tel. (65) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości o powierzchni 0,1789 ha, położonej w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 43/5.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w  obrębie wsi Wierzowice Małe. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta  
i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. 065 544 36 31.

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 Ryczeń,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 57 o powierzchni całkowitej 0,1587 ha, sklasyfikowana jako PsV.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076219/2.
Działka wolna jest od ciężarów i ograniczeń i hipotek.                                                               
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM/U,
dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem usług. Działka 
posiada dostęp do drogi – dojazd 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 3 kwietnia 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 30.600,00 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 26 MAJA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.060,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 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 0226  z dopiskiem: „Przetarg  
na działkę nr 57”. 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.

BURMISTRZ GÓRY

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

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

2. Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 3/4 o powierzchni całkowitej 1,5004 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV (0,1905 ha), PsIV (1,3099 ha)
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00073752/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeńi hipotek.  W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  C56 R, dla której ustala się 
przeznaczenie na uprawy polowe.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 10 lutego 2017 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,   ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 
108, tel. (065) 544 36 31. 
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 44.000,00 zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 MAJA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 MAJA 2017 r. w kasie Urzę-
du 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 3/4”. Datą 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. 
3. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasazie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 poz. 2052) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych,
3) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i do innych kościołów i związków wyznaniowych,
4) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody 
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej :
- na wiosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
4. W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualneo uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze 
której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych  
– z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jednaz nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  
przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy  
w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z 
rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiadaco najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolniczei posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawyo kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub 
dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowyo pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności 
związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  
określono:
1)       kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2)       zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3)   zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5)       rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.
5. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co naj-
mniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa, naby-
ta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności,  
o których mowa, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
6. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 17 maja 2017 r.) winny złożyć oświadczenia (1, 1A, 2 i 3) wraz z wymaganymi doku-
mentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ oraz na stronie internetowej www.bip.gora 
w zakładce Przetargi
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 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.
7. 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.
8. 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 § 13 Rozpo-
rządzenia 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 IEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 1434 o powierzchni 0,2147 ha, sklasyfikowana jako: RIIIa,
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00081386/1.
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góry działka nr 1434 znajduje się  
w jednostce bilansowej E8 R, dla której ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych.
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 0,64 q pszenicy.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 MAJA 2017 R. O GODZ. 1030 W POK. 108  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4 ,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 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 0226  z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 1434”. 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.
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S P O R T

dARiuSZ LiSiECKi

REd.

Mistrzostwa Młodzików
Zakończyły się rozgrywki 
siatkarzy w kategorii Młodzi-
ków w ramach Mistrzostw 
Dolnego Śląska. Założeniem  

w minionym sezonie było 
uzyskanie lepszej lokaty niż 
w sezonie 2015/16 czyli dzie-
siątego miejsca  na 15 drużyn 
uczestniczących w zawodach.
Plan został zrealizowany - mło-
dzi siatkarze MKS „Pogoń” 
Góra uzyskali  w tych zmaga-
niach 7 miejsce na 14 zespołów 
startujących w rozgrywkach z 
całego województwa.   Mło-
dzicy Pogoni rozegrali łącznie 
18 meczów, z czego 11 wygra-
li. Przegrali mecze tylko z mi-

strzem województwa Gwardią I 
Wrocław i Viktorią I Wałbrzych,  
a z wicemistrzem Cuprum Lubin 
podzielili się punktami. Trzeba 

zaznaczyć, że te trzy kluby działa-
ją w ramach Siatkarskich Ośrod-
ków Szkoleniowych PZPS.
W górowskim zespole grali Woj-
ciech Śliwowski, Jakub Matyla, 
Stanisław Strombek , Kacper 
Trzpil, Bartłomiej Łasisz, Kacper 
Węgrzyniak, Wiktor Barnik, Ma-
ciej Osmolski, Damian Józefów, 
Jakub Skiba, Kacper Ferenc, Łu-
kasz Martyna.

m.SZ.

Seniorzy MKS pokonali 
LZS Komorniki
W niedzielne popołudnie 3 
kwietnia seniorzy MKS Pogoń 
Góra mierzyli się na stadionie 
Ośrodek Kultury Fizycznej w 
Górze z zespołem LZS Komor-
niki k/ Polkowic. W słoneczny 
dzień, przy dobrej frekwencji 
kibiców nasi zawodnicy poko-
nali gości stosunkiem 5:2. Cały 
mecz był toczony pod dyktando 
zawodników Pogoni.
Bramki strzelali: Kacper Fila, 
Tomasz Kotarski, Sebastian Ko-
tarski, Daniel Karkocha, Adrian 
Grzelczak. Pogoń zagrała w skła-
dzie: Marcinkowski Miłosz (80’ 

Żurawski Bartosz), Szalkowski 
Jacek (46’ Bandziak Karol), Szy-
biak Paweł, Nowak Marek, Po-
lański Marcin, Karkocha Daniel 
(75’ Poźniak Dariusz), Surma 
Jarosław, Antoszków Mateusz 
(80’ Piniuta Marcin), Kotarski 
Sebastian (70’ Grzelczak Ad-
rian), Kotarski Tomasz. Dzięku-
jemy serdecznie kibicom, którzy 
zjawili się w tym dniu na stadio-
nie Ośrodek Kultury Fizycznej 
w Górze.

Seniorzy MKS Pogoń Góra 
wygrali w Kotli 3:1
Gdyby wziąć pod uwagę naj-
bardziej optymistyczny wa-
riant, to nasi piłkarze powinni 
w tym meczu strzelić przynaj-

mniej 12 bramek, było jednak 
inaczej, skuteczność w tym 
dniu nie była naszą najmoc-
niejszą stroną.
Jednakże, jak podkreślił trener 
Pogoni Góra, Kamil Rogala- 
„przychodzą takie dni i takie 
mecze w których stwarzane 
sytuacje są niewykorzystywa-
ne, najważniejsze są jednak 3 
punkty, które w dniu dzisiej-
szym dopisujemy do swojego 
konta.” Bramki dla Pogoni 

strzelali: 2 x Kacper Fila oraz 
Sebastian Kotarski. Pogoń za-
grała w składzie: Marcinkowski 
Miłosz- Bohdanowicz Filip (70’ 

Szalkowski Jacek), Tomaszewicz 
Bartosz, Cholewiński Tomasz, 
Polański Marcin, Kotarski To-
masz, Nowak Marek (70’ Poź-
niak Dariusz), Antoszków Mate-
usz, Bandziak Karol, Fila Kacper, 
Kotarski Sebastian. Po świątecz-
nej przerwie nasi zawodnicy po-
dejmować będą zespół Gwardii 
Białołęka.

REd.

Trampkarze wygrali 
na własnym terenie

Wynikiem 7:1 zakończyło 
się spotkanie pomiędzy MKS 
Pogoń Góra a Chojnowianką 
Chojnów. Cieszy dobra po-
stawa naszych zawodników, 
którym życzymy kolejnych 
zwycięstw. Bramki dla Po-
goni strzelali: Waściński x3, 
Świerszko x3, Jankowiak. 
Pogoń zagrała w składzie: Ja-
kubczyk, Michalak, Koroś, 
Szalkowski, Zielony, Dzia-
ło, Jankowiak, Świerszko, 
Waściński, Ochnia, Rząsa. 
Zmiennicy: Kulesza, Łysek, 
Mingielewicz, Zeid, Zdano-
wicz

Po bardzo dobrym sezonie za-
sadniczym naszych siatkarzy 
(na 24 mecze 16 zwycięskich) 
i zajęciu ostatecznie IV miejsca 
w rozgrywkach III Ligi, nikt nie 
spodziewał się, że zwieńczeniem 
długiego i ciężkiego sezonu bę-
dzie wyjazd na turniej półfinało-
wy o awans do II Ligi. Po wyco-
faniu się jednej z drużyn los był 

łaskawy i to właśnie podopiecz-
ni trenera Daniela Panka dosta-
li „dziką kartę” i w dniach 28-
30 kwietnia w Kostrzynie nad 
Odrą będą rywalizować, o jak-
że wymarzoną II Ligę. Już sam 
wyjazd na ten turniej jest wiel-
kim wydarzeniem, gdyż jest to 
najlepszy sezon górowskiej siat-
kówki w historii. Jak wiadomo, 
apetyt rośnie w miarę jedzenia i 
nasi zawodnicy nie wybierają się 
do Kostrzyna na przysłowiową 

„wycieczkę”. Po zakończeniu 
sezonu zasadniczego był czas 
na cięższe siłowe treningi. Do 
wyjazdu zostało już niewiele, to 
czas za ostatnie szlify i złapanie 
„świeżości”. Nasi zawodnicy 
obiecują walkę do ostatniej piłki 
a co nam to da... ? Dowiemy się 
30 kwietnia wieczorem.
Serdecznie dziękujemy wła-

dzom miasta, sponsorom oraz 
naszemu klubowi za wsparcie fi-
nansowe bez którego ten wynik 
i wyjazd nie byłby możliwy.
Naszymi przeciwnikami na tur-
nieju barażowym będą mistrzo-
wie woj. lubuskiego i śląskiego 
oraz wicemistrzowie woj. opol-
skiego. Przeciwnicy niezwykle 
trudni, lecz górowianie już nie 
raz w tym sezonie pokazali, że 
grać w siatkówkę potrafią.
Oto szczegółowy plan meczów 

naszych siatkarzy na półfinało-
wym turnieju barażowym o wej-
ście do II Ligi.
28 kwietnia godzina 16:00 - 
MKS „Pogoń” Góra  VS  Invest 
in The West Wena Kostrzyn nad 
Odrą (mistrz lubuskiego)
29 kwietnia godzina 16:00 - 
MKS „Pogoń” Góra   VS   K.S. 
Triumf Nakło Śląskie (mistrz 

śląskiego)
30 kwietnia godzina 10:00 - 
MKS „Pogoń” Góra  VS  NKS 
Start Namysłów (vicemistrz 
opolskiego)
Trzymajmy kciuki za naszych 
siatkarzy, a zagorzałych kibiców 
zapraszamy do przyjazdu do Ko-
strzyna na Odrą!

Historyczny awans siatkarzy


