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XXXVII sesja Rady Miejskiej

17 maja br. odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej Góry. Uczest-
niczyło w nim dwudziestu radnych. Tradycyjnie, obrady rozpoczęto ode-
graniem hymnu Góry. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Kubicki. Była to również sesja absolutoryjna.

Mamy stację pogodową 

W dniu 10 maja 2017 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze została 
zamontowana stacja pogodowa „Davis” oraz klatka Stevensona, zawierająca 
instrumenty pomiarowe. Nowo powstała stacja będzie służyła wszystkim 
mieszkańcom powiatu.
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Unia Europejska bez tajemnic

czytaj strona 9

W dniu 15 maja w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbył się Gminny Finał Konkursu „Unia Europejska bez tajemnic”, ogłoszonego przez 
Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz. Patronat honorowy nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Zdrojewski. 
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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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Wieści z placu budowy
Z przyjemnością informujemy, że trwają prace budowlane 
związane z przebudową byłego Domu Kultury w Czerninie 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa bu-
dynku Domu Kultury na Filię Biblioteczną w Czerninie „. 
Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowych 
związanych z dostosowaniem budynku Domu Kultury na 
Filię Biblioteczną w Czerninie, który ma na celu wzmoc-
nienie funkcji, jaką pełni filia dla mieszkańców Czerniny 
oraz jej rozwoju.  

Obecnie wykonywane są n/w 
roboty ogólnobudowlane: 
rozpoczęto wylewać nowe po-
sadzki wraz z izolacją, wymu-
rowano kominy spalinowe, 
wymurowano ściany klatki 
schodowej wraz z żelbetowy-
mi biegami schodami, trwają 

prace związane z montażem 
więźby dachowej.
Prace remontowo-budowla-
ne są prowadzone w sposób 
zorganizowany i dynamiczny. 
Kadra Wykonawcy i pracow-
nicy są przygotowani zawo-
dowo i zapewniają dobre wy-
konanie robót. 
Wykonawcą prac remonto-
wych jest Konsorcjum: „AU-
KSO” Konserwacja Zabyt-
ków Sp. z o. o. z Krakowa i 
Przedsiębiorstwa Ogólnobu-

dowlane i Konserwacji Za-
bytków K. Osuchowski, A. 
Babik Spółka Jawna z  Mal-
borka.
Zadanie jest współfinanso-
wane w   ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnic-

twa” Priorytet 2 „Infrastruk-
tura bibliotek 2016-2020” w 
wysokości 2  000  000,00 zł. 
Całość prac jest wykonywana 
pod nadzorem inwestorskim, 
którą pełni Ireneusz Organi-
sta – WORLD MARKISEN 
z Leszna. Po zakończeniu 
zadania filia spełniać będzie 
wymagania Certyfikatu Bi-
blioteka+.

Nowe ogrodzenie OKF 
w Górze
12 maja br. przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji 
pn:  „Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodze-
niem terenu oraz budowa siłowni typu Street Workout – 
etap I (wymiana ogrodzenia)”, która została wykonana na 
terenie Ośrodka Kultury Fizycznej.

W ramach zadania wyko-
nano: rozbiórkę istniejące-

go ogrodzenia betonowego, 
montaż nowego ogrodzenia 
systemowego – panelowe-
go: 115 mb, montaż bramy 
dwu skrzydłowej – 1 szt., 
montaż furtki – 1 szt., kar-
czowanie drzew – 4 szt., 
chodnik z kostki betonowej 
(wzdłuż ogrodzenia). Dzięki 

inwestycji teren stadionu jest 
bardziej widoczny dla space-

rujących mieszkańców mia-
sta. Wykonawcą robót była 
firma „Artur Remiszewski 
ARTEX” z siedzibą w Glin-
ce, a ich wartość wyniosła 40 
961,04 zł.

Piękny chodnik przy ul. 
Szkolnej
W dniu 12 maja br. dokonano odbioru technicznego oraz 
końcowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa 
chodnika przy ul. Szkolnej w m. Góra”. 

Zakres przebudowy obejmo-
wał:
- rozebranie istniejących na-

wierzchni chodnika wraz z 
krawężnikami i obrzeżami
- wykonanie podbudowy pod 
nawierzchnię chodnika
- wykonanie nawierzchni 

chodnika z kostki betonowej 
gr. 6 cm (starobruk odrzań-
ski) - 296 m2

- wykonanie ław betonowych 
pod obrzeża i krawężniki
- wbudowanie krawężników i 
obrzeży betonowych - 170 m
- uzupełnienie nawierzchni 
bitumicznej mieszanką mi-
neralno-asfaltową- 1,556 m3

- roboty towarzyszące.
Wykonawcą prac była firma 
DROGTRANZ Sp. z o.o. z 
siedzibą w Górze przy ul. Wi-
tosa 8. Wartość umowy opie-
wała na kwotę 48 537,29 zł 
brutto. Okres gwarancji wy-
nosi 60 miesięcy.

AG

Remont świetlicy w Szedźcu
W Szedźcu, w świetlicy wiej-
skiej, rozpoczął się remont 
głównego pomieszczenia bu-
dynku. Materiały budowlane 
zakupione zostały w ramach 
funduszu sołeckiego, nato-
miast prace wykonywane 
są wspólnymi siłami gmi-
ny Góra oraz mieszkańców 

Szedźca. Dzięki tej inwesty-
cji wieś i mieszkańcy zyskają 
obiekt odremontowany, po-
zwalający na efektywne wy-
korzystanie w trakcie lokal-
nych uroczystości i spotkań. 

AG
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Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz 
absolutorium otrzy-
mała jednogłośnie, 
głosami wszystkich 
radnych

Kolejne dofinansowanie z WFOŚiGW

Urząd Miasta i Gminy w Górze, Wydział Ochrony Środowiska informuje o przyznanych 
gminie Góra – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu – środkach na zadanie pn. „Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego w ramach 
zadania pn. Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa etap I”. 

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW zostało przyznane dofinansowanie: pożyczka w kwocie 
138 700,00 zł oraz dotacja w kwocie 46 200,00 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Konkurs Nestle
Miło nam poinformować, że Gmina Góra zgłosiła do konkursu „Nestle Porusza Polskę Po-
rusz swoją okolicę 2017” lokalizację siłowni napowietrznej przy ul. Sportowej w Górze (teren 
OKF). W wybranych przez internautów lokalizacjach powstaną siłownie zewnętrzne, będące 
nagrodą w Konkursie. Głosowanie odbywa się w terminie od 10.05.2017 r. do 30.06.2017 
r.  Zachęcamy do głosowania na miejscowość Góra, głosować można codziennie. Przekonaj 
swoich znajomych i razem wygrajmy siłownię plenerową. Poniżej link do głosowania.

https://www.nestleporusza.pl/glosowanie

XXXVII sesja Rady Miejskiej Góry
17 maja br. odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej Góry. Uczestniczyło w nim dwudziestu radnych. Tradycyjnie, obrady rozpoczęto odegraniem hymnu 
Góry. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki. 

Na początku radni jednogłośnie 
przyjęli protokół z XXXVI sesji 
Rady Miejskiej Góry oraz wy-
słuchali sprawozdania Burmistrz 

Góry z działalności w okresie 
międzysesyjnym. W swym 
sprawozdaniu Pani Burmistrz 
poinformowała o podjętych za-
rządzeniach - a było ich 57. Do-
tyczyły m.in. powołania komisji 
przetargowych, wydzierżawienia 

nieruchomości, zbycia nieru-
chomości itp. Wyjaśniła  przy-
czyny unieważnienia niektórych 
przetargów (zbyt wysokie koszty 

przedstawione przez oferentów 
stających do przetargów). Bur-
mistrz mówiła także o 
udziale w spotkaniach i kongre-
sach samorządowych, w tym w 
Kongresie Samorządów Euro-
pejskich w Krakowie, przedsta-

wiła informację o rozstrzygnię-
tych przetargach dotyczących 
zamówień publicznych, a także 
o stopniu zaawansowania inwe-

stycji gminnych. Przy tej oka-
zji podziękowała Wojewodzie 
Dolnośląskiemu Pawłowi Hre-
niakowi za wsparcie w zakresie 
rozbudowy dróg lokalnych na 
osiedlu w rejonie ul. Lipowej. 
Po sprawozdaniu Burmistrz 

Góry z działalności w okresie 
międzysesyjnym, wszystkie Ko-
misje Rady przedstawiły swoje 
opinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Góra za 2016 
rok. Wszystkie opinie były po-
zytywne, podobnie jak Opinia 
z RIO, którą w całości odczytał 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej. Dalej Przewodniczący 
Rady odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie abso-
lutorium Burmistrz Góry. We 
wniosku podkreślano legalność, 
celowość i zasadność podejmo-
wanych przez Burmistrz Góry 
działań budżetowych. Przystą-
piono do głosowania nad udzie-
leniem absolutorium. Zostało 
ono udzielone Burmistrz Irenie 
Krzyszkiewicz jednogłośnie, 20. 
głosami za. Potem były kwiaty, 
gratulacje od radnych, sołtysów, 
dyrektorów jednostek i wszyst-
kich, którzy w tym dniu przy-
byli na sesję. Burmistrz podzię-
kowała wszystkim za okazane 
wsparcie i zaufanie. Kolejnym 
punktem obrad Rady było wy-
słuchanie i zatwierdzenie spra-
wozdań z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Górze w 
2016 roku; z realizacji zadań z 
zakresu wspierania rodziny w 
2016 roku; oceny zasobów po-
mocy społecznej za rok 2016 
dla Gminy Góra; sprawozdania 
z realizacji Programu współpra-
cy Gminy Góra z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 
2016. W dalszej części posie-
dzenia Rada podjęła następują-
ce uchwały: zmieniającą uchwa-
łę budżetową Gminy Góra na 
rok 2017; zmieniającą wielolet-
nią prognozę finansową Gmi-
ny Góra; w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu 
Górowskiego z przeznaczeniem 
na remont chodnika przy dro-
dze powiatowej nr 1076D w 
Czerninie; w sprawie zatwier-
dzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Ośrodka Rehabili-
tacji Dzieci Niepełnosprawnych 
w Górze; w sprawie rozwiąza-
nia Straży Miejskiej w Górze. 

Szczególnie ten temat wywołał 
długą dyskusję wśród radnych, 
w sumie radni przystąpili do 
głosowania nad rozwiązaniem 
Straży i dokonali tego 17 głosa-
mi za, przy jednym przeciwnym 
i 1 wstrzymującym się. Wcze-
śniej Burmistrz poinformowa-
ła zebranych o konkretnych 
przyczynach rozwiązania Straży 
oraz o zapewnieniu wszystkim 
strażnikom miejskim pracy w 
UMiG: w Wydziale Ochrony 
Środowiska, w Biurze Zarzą-
dzania Kryzysowego i przy mo-
nitoringu. Zadania Straży będą 
wykonywali pracownicy UMIG 
ze wskazanych wydziałów (np. 
sprawdzanie szczelności szamb- 
ochrona środowiska). Dalej 
radni przyjęli obwieszczenie w 
sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały w sprawie usta-
lenia regulaminu określającego 
wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia na-
uczycieli oraz szczegółowych 
warunków ich przyznawania, 
a także wysokość, szczegółowe 
zasady przyznawania i wypła-
cania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Góra. W inter-
pelacjach i zapytaniach radni 
pytali o sprawy wymagające wg 
nich dodatkowego wyjaśnienia, 
rozmawiano o Karcie Dużej 
Rodziny (zgłosiło się 7 podmio-
tów, w tym 2 przedsiębiorców), 
padła prośba o oddawanie gło-
sów na zespól Osetnopolanie 
(konkurs Radia Wrocław), o 
Banku Żywności (wydali 40 ton 
żywności potrzebującym), o we-
ryfikacji wypłacanej przez OPS 
pomocy, w świetle uchylania się 
niektórych osób od możliwości 
odpracowania zaległości. Na 
tym posiedzenie 37. sesji Rady 
Miejskiej zostało zakończone. 
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Trwają prace przy garażach 
na ul. Wierzbowej
Trwają prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Prze-
budowa utwardzenia przy garażach, przy ul. Wierzbowej w m. 
Góra”.

Inwestycja obejmuje: wykona-
nie utwardzenia terenu z kostki 
brukowej na istniejącej podbu-
dowie o łącznej powierzchni 
923 m2, regulację istniejących 
wpustów ulicznych, wykonanie 
ścieku z kostki granitowej od-
wadniającego utwardzoną po-
wierzchnię.
Aktualnie prace sprowadzają się 
do wykonania ścieku z kostki 
granitowej oraz regulacji wpu-
stów kanalizacji deszczowej. 

Wykonawcą robót budowla-
nych jest firma Kamieniarstwo 
GRANITLUX Centrum Ka-
mienia i Klinkieru z siedzibą w 
Rawiczu, reprezentowaną przez 
Marcina Matuszewskiego. Ter-
min wykonania zadania - do 
dnia 31.05.2017, wartość umo-
wy opiewa na kwotę  67 306, 71 
zł brutto.

AG

W dniu 4 maja 2017 r. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy podpisała umowę 
z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: Instala-
cja urządzeń oświetlenia ulicznego w ramach zadania: Uzbrojenie 
terenu – osiedle Lipowa etap I. Wysokość dofinansowania: 184 
900,00 zł, w tym: pożyczka – 138 700,00 zł, dotacja 46 200,00 
zł. Wartość całego zadania: 185 000,00 zł.

Trwa rekrutacja do Klubu Dziecięcego 
na rok szkolny 2017/2018
Informujemy, że od 9 maja 
2017 r. został uruchomio-
ny nabór dzieci na nowy rok 
szkolny 2017/2018 do Klubu 
Dziecięcego „Świat Malucha” 
z siedzibą ul. St. Żeromskieg.
Przyjmowanie kart zgłoszenia 
dziecka trwa do 26 maja 2017 
r. Zgłoszenia, które wpłyną po 
terminie rekrutacji nie będą 
rozpatrywane. 
O wynikach rekrutacji rodzice 
zostaną poinformowani telefo-
nicznie 31 maja 2017 r. Szcze-
gółowe informacje na temat 
przyjęcia dziecka do Klubiku 
zawarte są na stronie inter-
netowej www.klubdzieciecy.
pcdn.edu.pl w Statucie Klubu 
Dziecięcego  w zakładce „pliki 
do pobrania”.
Przypominamy, że Klub Dzie-
cięcy „Świat Malucha” powstał 
w wyniku adaptacji budynku 
zlokalizowanego przy Przed-
szkolu Publicznym Nr 1 w 
Górze. Do Rejestru Żłobków 
i Klubów Dziecięcych, pro-
wadzonego przez Burmistrza 
Góry, został wpisany w dniu 
22 grudnia 2015 r. Po okresie 
rekrutacyjnym właściwa dzia-

łalność opiekuńczo – wycho-
wawcza  i edukacyjna Klubu 
Dziecięcego rozpoczęła się z 
dniem 11 stycznia 2016 r.
Klub pracuje w oparciu o Pro-
gram Opiekuńczo – Wycho-
wawczy i Edukacyjny, opraco-
wany na podstawie ustawy z 
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157). 
Jest czynny 5 godzin dziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8:00 do 13:00.
Dzięki kompleksowemu re-
montowi i przeprowadzonej 
adaptacji budynku na potrze-
by Klubu, dzieci w nim prze-
bywające mają zapewnione 
warunki bytowe zbliżone do 
domowych. Pomieszczenie jest 
jasne i nowocześnie urządzone 
a wykonane przez opiekunki 
dekoracje czynią je przytul-
nym i przyjaznym dziecku. W 
Klubie zatrudniony jest wy-
kwalifikowany personel, który 
gwarantuje właściwą opiekę 
pielęgnacyjną oraz edukację 
poprzez prowadzenie zabaw z 
elementami edukacji. Prowa-
dzone zajęcia dostosowane są 

do wieku dzieci i stopnia ich 
rozwoju psychomotoryczne-
go, uwzględniają indywidual-
ne potrzeby dzieci. W Klubie 
dzieci uczą się m.in. wspólnej 
zabawy z innymi dziećmi, sa-
modzielnego spożywania po-
siłków, ubierania się i rozbie-
rania, korzystania z nocnika, 
mycia rąk i buzi, używania 
podstawowego słownictwa do 
komunikowania się. Perso-
nel wykazuje wiele inwencji 
w celu zapewnienia dzieciom 
urozmaiconych i różnorod-
nych form opiekuńczo - edu-
kacyjnych. Prowadzone są 
zajęcia z rytmiki, umuzykal-
niające z wykorzystaniem pio-
senek i gry na różnych instru-
mentach, zajęcia plastyczne 
pobudzające wyobraźnię pla-
styczną oraz umiejętności po-
sługiwania się przyborami do 
rysowania, zajęcia rozwijające 
sprawność ruchową.
Rodziców, którzy poszukują 
opieki dla swojego dziecka w 
wieku od 1 roku do 3 lat ser-
decznie zapraszamy do Klubu 
Dziecięcego.

br REd.

VI GÓROWSKA NOC 
MUZEALNA

Pracownia Historii Ziemi Górowskiej i Dolnośląski Punkt Kon-
sultacyjno-Doradczy prowadzony przez Fundację Pomocy Szko-

le im. E. Machniewicza

zapraszają na Górowską Noc Muzealną w dniu 26 maja 2017 r. 
(piątek)

Rozpoczynamy o godz. 17.00 inscenizacją „Królewskie śniada-
nie” w wykonaniu grupy teatralnej z Gimnazjum nr 2 i LGD 

„Ujście Baryczy”.

Godz. 17.30 – 21.00 Pracownia Historii Ziemi Górowskiej: wy-
stawy, warsztaty genealogiczne czyli jak utworzyć własne drzewo 

genealogiczne, prezentacje multimedialne „Dawne narzędzia 
tortur”, „Spotkania z duchami” oraz konkursy o Górze i Ziemi 

Górowskiej.

ZAPRASZAMY

Gmina Góra na Targach Turystyczno
-Rowerowych we Wrocławiu
W dniach 20-21 maja br. w 
Hali Stulecia we Wrocławiu 
miały miejsce Targi Turystycz-
no-Rowerowe organizowane w 
ramach Dolnośląskiego Festi-
walu Rowerowego. W Targach 

wzięła udział również Gmina 
Góra, która przygotowała sto-
isko promujące Gminę.
Dolnośląski Festiwal Rowero-
wy to pierwsza edycja święta 
rowerzystów i pasjonatów ak-

tywnych form spędzania wol-
nego czasu na dwóch kołach, 
w regionie uznawanym za ro-
werową stolicę Polski. To po-
łączenie imprezy wystawienni-
czej z kongresem rowerowym 

oraz atrakcjami sportowymi. 
Festiwal skierowany był za-
równo do osób, które upra-
wiają kolarstwo zawodowo, 
jak i amatorsko oraz do tych, 
którzy rower traktują jako 

świetną formę wypoczynku, 
środek transportu, okazję do 
poznawania i odkrywania uro-
ków tej bliższej i nieco dalszej 
okolicy.
Podczas 2-dniowych Targów 
uczestnicy mogli wysłuchać 
prelekcji, wykładów, skorzy-
stać z porad ekspertów z bran-
ży rowerowej, wypróbować 
rowery miejskie, rowery i hu-
lajnogi elektryczne, odwiedzić 
stoiska gmin, powiatów, firm 
i organizacji z różnych tere-
nów Dolnego Śląska i innych 
województw. Dzieci mogły 
skorzystać z szeregu atrakcji, 
m.in. gier i zabaw przygoto-
wanych przez studentów WSB 
we Wrocławiu. 
Stoisko Gminy Góra cieszy-
ło się zainteresowaniem od-
wiedzających, m.in. dawnych 
mieszkańców Góry, uczestni-
ków różnorodnych wydarzeń 
z terenu Gminy Góra, czy też 

pasjonatów zabytków. Słodki 
upominek z logiem Góry w 
postaci cukierka „Krówka” zo-
stał okrzyknięty najlepszym w 
całej Hali Stulecia! 
Tegoroczny Dolnośląski Festi-
wal Rowerowy był organizo-

wany po raz pierwszy, ale już 
wiemy, że w kolejnych latach 
nie zabraknie tam także Gmi-
ny Góra.  

AG
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Widoczny bardziej bezpieczny
W dniu 8.V. 2017 r. w Ze-
spole Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole im. Janusza Kor-

czaka w Ślubowie odbyła się 
doroczna akcja  „Widoczny 
bardziej bezpieczny”, pod-
sumowująca działania ukie-
runkowane na zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci na dro-
gach. Organizatorem akcji 

jest KRUS, Państwowa In-
spekcja Pracy oraz Komenda 
Powiatowa Policji. Czynnie 

do akcji włączyli się dyrektor, 
nauczyciele i rada rodziców. 
W uroczystym podsumowa-
niu udział wzięła Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Naczelnik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Sportu UMiG 

Izabela Baranowska, radca 
prawny PIP z Legnicy Jacek 
Gregota, Anna Kolibek – kie-
rownik KRUS, główny specja-
lista KRUS Natalia Kornicka i 
przedstawiciel górowskiej Po-
licji oraz radne Rady Miejskiej 
Góry Agnieszka Jędryczka i 
Małgorzata Makles. Po czę-
ści artystycznej nawiązującej 
do spraw bezpieczeństwa na 
drogach, którą przygotowali 
nauczyciele i uczniowie kl. I, 
II, III, wszystkie dzieci otrzy-
mały odblaskowe kamizelki i 
obiecały, że będą je stosowały 
na co dzień. Na koniec sło-
wa uznania do organizatorów 
skierowała Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz dziękując 
im za sprawnie przeprowadzo-
ną akcję.

eM

Mamy stację pogodową
W dniu 10 maja 2017 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Górze została zamontowana stacja pogodowa „Davis” 
oraz klatka Stevensona, zawierająca instrumenty pomia-
rowe. 
Pomysłodawcą i koordy-
natorem projektu jest na-
uczyciel matematyki i fizyki 
Arkadiusz Bielecki, który 

dzięki wielomiesięcznym 
staraniom oraz własnemu 
projektowi, przy współ-
udziale i pomocy władz 
Gminy Góra, uzyskał środki 
na omawiany cel. Pan Bielec-
ki już w ubiegłym roku z po-
wodzeniem zdobył fundusze 
na zrealizowanie projektu 
„Sięgając Gwiazd” (projekt 
w ramach Legnickiego Sto-
warzyszenia Inicjatyw Oby-
watelskich), dzięki czemu 
możliwe było utworzenie w 
naszym mieście Górowskiej 
Sekcji Astronomicznej.
Stacja pogodowa „Davis”  
została zamontowana na 
wewnętrznym dziedzińcu 
szkoły. Z dużą dokładno-
ścią gromadzi dane na temat 
bieżącej pogody. Dane te 
odczytywane są w odstępach 
5 minutowych i zapisywane 
w bazie danych, co pozwala 
na precyzyjną analizę stanu 
pogody w przeciągu całego 
okresu, w którym dokony-
wano pomiarów (np. kilku 
miesięcy lub roku). Oprócz 
stacji bezprzewodowej szko-
ła posiada również wypo-
sażoną w manualne instru-
menty pomiarowe klatkę 
Stevensona, która doskonale 

nadaje się do zajęć eduka-
cyjnych począwszy od naj-
młodszych klas. Dzieci mają 
możliwość zapoznania się z 

metodologią pomiarów at-
mosferycznych oraz dokony-
wania samodzielnych pomia-
rów temperatury i ciśnienia 
powietrza.
Nowo powstała stacja będzie 
służyć wszystkim mieszkań-
com powiatu. Na stronie 
Gminy Góra oraz stronie 
Szkoły Podstawowej nr 1  już 
wkrótce wyświetlane będą  
informacje o aktualnym sta-
nie pogodowym (tempera-
tura, ciśnienie, wilgotność, 
opady, siła i kierunek wiatru, 
prognoza na najbliższe go-
dziny, a także  stan zapylenia 
powietrza czyli poziom smo-
gu w naszym mieście). Stacja 
meteorologiczna przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. B. Pru-
sa w Górze jest jedynym w 
okolicy takim  punktem ba-
dawczym. W związku z tym 
dokonywane tam pomiary z 
pewnością przyczynią się do 
wzrostu świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców naszego 
powiatu oraz wzmocnią pro-
mocję naszego regionu. 

Oficjalne otwarcie stacji od-
będzie się w czerwcu 2017r.

PROJEKT READ ON 
,,Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem”. Te słowa  poety Johanna Wolfganga Go-
ethego, mogą być ciągłą  inspiracją do szukania nowych form i metod nauczania języka 
obcego, szczególnie jeśli chcemy zainteresować nim dzieci.

Można by pomyśleć, że czyta-
nie niemodne,  nie jest “cool” 
teraz, kiedy mam Internet 
i wszystko mogę wiedzieć 
szybciej i lepiej, po co mi 
książka? Kiedy starałam się o 
sponsora do projektu, a trwa-
ło to kilka miesięcy, zastana-
wiałam się czy warto. Na po-
czątku zawsze są wątpliwości. 
Projekt z języka angielskiego 
READ ON przygotowany 
przez Oxford University Press 
Polska, do którego chciałam, 
aby przystąpili uczniowie, 
wydawał się tak ciekawy i 
stwarzał tyle możliwości, że 
to nie mogło się nie udać. W 
końcu w lutym firma OSI 
FOODWORKS Poland od-
powiedziała,  że chętnie po-
może naszej szkole, tj. Szkole 
Podstawowej nr 3 w Górze. A 
pomoc miała być konkretna, 
bo sponsor musiał zakupić 
biblioteczkę lektur w języku 
angielskim. 
Ideą projektu, który trwa cały 
rok, jest zachęcanie do czy-
tania i wyrobienie nawyku 
czytania w języku angielskim 

poprzez dobór lektur o odpo-
wiedniej tematyce i na odpo-
wiednim poziomie trudności, 
dostosowanym do indywidu-
alnych możliwości każdego 
dziecka. W naszej szkole w 
projekcie bierze udział  grupa  
uczniów z klasy V.  Przystępu-
jąc do niego uczniowie  otrzy-
mują do dyspozycji zestaw 70 
lektur w języku angielskim o 
różnorodnej tematyce. Każdy 
uczeń w klasie, niezależnie od 
poziomu znajomości języka, 
ma możliwość doskonalenia 
umiejętności w sposób dosto-
sowany do swoich potrzeb. 
Dzieci są zachęcane do prze-
czytania w ciągu roku szkol-
nego jak największej liczby 
książek i dzielenia się swoimi 
wrażeniami i opiniami na ich 
temat, wykonując różnorod-
ne zadania i projekty. Ucznio-
wie czytają, tłumaczą, rysują, 
przystępują do konkursów. 
Istnieje prawdziwa bibliote-
ka, uczeń wypożycza książkę, 
którą się zainteresuje, na tak 
długo jak jest to konieczne. 
Wspólnie tłumaczymy jakieś 

ciekawe fragmenty wybranych 
lektur. Robimy wystawy na-
szych prac, tak jak to miało 
miejsce na ostatnim festynie 
szkolnym.
Projekt READ ON w Polsce 
został przygotowany w opar-
ciu o doświadczenia z Włoch, 
gdzie podobny projekt jest 
prowadzony pod patronatem 
British Council i Ambasa-
dy Wielkiej Brytanii w Rzy-
mie.  Był on nominowany do 
prestiżowej nagrody ELTons 
2016 w kategorii localinno-
vation. Do tej pory wzięło w 
nim udział 1300 nauczycieli i 
40000 uczniów.

Patronami Projektu są: BRITISH COUN-
CIL, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwer-
sytetów Brytyjskich w Polsce, Czasopismo 
dla nauczycieli: JĘZYKI OBCE W SZKO-
LE, lubimyczytać pl.  Polskie Stowarzysze-
nia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków 
Obcych  PASE, Fundacja Rozwoju Edu-
kacji Językowej, Czasopismo The Teacher.                                                                                                                                         
   Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze mogła za-
kupić biblioteczkę i przystąpić do projektu  
dzięki  środkom, jakie  przeznaczył na ten 
cel nasz sponsor OSI FOODWORKS Po-
land. Dziękujemy!

d. KALiNOwSKA REd.
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Esperantyści z Francji
12 maja 2017 roku na Konferencji Esperanckiej w Górze gościliśmy 5- osobową dele-
gację esperantystów z Francji wraz z Małgorzatą Komarnicką – Dyrektor Europejskiego 
Centrum Edukacji Międzykulturowej. 

Francuscy esperantyści podczas 
spaceru podziwiali najważniej-
sze górowskie zabytki, m.in. ko-

ściół św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej. Goście wzięli także udział 
w kawowym spotkaniu z górow-

skimi esperantystkami Teresą 
Sibilak, Bożeną Zajączkowską, 
Reginą Kumalą, Danutą Toł-

łoczko oraz Jolantą Wrotkow-
ską w Klubie Esperanto przy 
ul. Sportowej. Przedstawicielki 

Góry opowiadały o powstaniu 
Klubu, nawiązywaniu pierw-
szych kontaktów oraz współ-
pracy z esperantystami m.in. z 
Wrocławia. Kolejnym punktem 
w wizycie gości z Francji było 
spotkanie z Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. B. Prusa 
w Górze Lilianną Biedulską oraz 
udział w lekcji języka esperanto 
dla uczniów, którą poprowadzi-
ła nauczycielka Lidia Nowak. 
Po zakończeniu lekcji, wszyscy 
esperantyści udali się na wspól-
ny obiad, a następie kontynu-
owano rozmowy. Być może jest 
to dobry początek współpracy z 
francuskimi esperantystami.

Piękny wiek 
W dniu 10 maja br., z okazji 
setnej rocznicy urodzin Pani 
Zofii Pacak, w gabinecie Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkie-
wicz miała miejsce uroczystość 
dotycząca tego wydarzenia.  Ju-
bilatka otrzymała życzenia dal-

szych długich lat spędzonych w 
zdrowiu oraz kosz 100 róż wraz 
z drobnym upominkiem. Pod 
nieobecność Pani Pacak, w Jej 
imieniu życzenia od Burmistrz 
Góry odebrał syn Mieczysław, w 
towarzystwie małżonki Elżbiety. 
Pani Burmistrz, w obecności 
Kierownika KRUS w Górze 
Anny Kolibek oraz Kierowni-

ka Urzędu  Stanu Cywilnego 
Urszuli Szmydyńskiej na ręce  
rodziny przekazała także listy 
gratulacyjne od Prezesa Rady 
Ministrów oraz Wojewody Dol-
nośląskiego. Spotkanie było 
okazją do wspomnień o życiu 

Jubilatki. 
Pani Zofia Pacak, rodowe Gu-
zik urodziła się dnia 10 maja 
1917 r. w Berga (Niemcy).
Na tzw. Ziemie Zachodnie, do 
Ślubowa, przybyła z miejscowo-
ści Pieradła (gm. Smyków ów-
czesne woj. kieleckie)  w 1946 
r. wraz z mężem i dwójką dzieci. 
W 1947 r. urodziła 3-go syna 

Mieczysława. Wspólnie z mę-
żem prowadziła  gospodarstwo 
rolne. Poza pracami rolnymi 
zajmowała się gospodarstwem 
domowym i wychowywaniem 
dzieci.
Po śmierci męża, kiedy siły nie 

pozwalały na samodzielne za-
mieszkiwanie, przeprowadziła 
się  do syna Mieczysława i sy-
nowej Elżbiety do Góry, gdzie 
mieszka do dziś. Pani Zofia Pa-
cak wychowała trzech synów i 
doczekała się pięciorga wnucząt 
oraz dziewięciorga prawnucząt.   

REd.

Burmistrz Góry udziela 
ślubów
W dniu 29 kwietnia, w gó-
rowskim USC, miała miejsce 
uroczystość zawarcia dwóch 

związków małżeńskich. Szcze-
gólnie podniosły charakter tej 
uroczystości nadała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, która 
udzielała ślubów. Tego dnia na 
ślubnym kobiercu stanęły dwie 
młode, szczęśliwe pary z terenu 
gminy Góra. Jedną z nich byli 
Państwo Justyna Czajka i Ra-
fał Stojanowski. W obecności 
Burmistrz i świadków Państwo 
Młodzi złożyli oświadczenia o 
wstąpieniu  w związek małżeń-
ski. Po zakończeniu ceremonii 

Burmistrz Góry złożyła nowo-
żeńcom serdeczne i szczere ży-
czenia wszystkiego najlepszego 

na nowej drodze życia.
To nie był pierwszy ślub udzie-
lany przez Burmistrz Góry. Z 
mocy prawa bowiem burmistrz 
(wójt, prezydent miasta) będący 
kierownikiem USC ma takie 
uprawnienia i może zamiennie 
z inną osobą pełniącą funkcję 
kierownika USC ją wykonywać. 
I jak zaznacza Pani Burmistrz 
– ma szczęśliwą rękę, żadne 
z małżeństw, którym ślubu 
udzielałam, nie rozwiodło się.

eM

Mistrzowie Logicznego Myślenia
W tym roku uczniowie Gimnazjum nr 2 w Górze mieli okazję po 
raz pierwszy uczestniczyć w  Ogólnopolskim Konkursie Logicz-
nego Myślenia. Ogromny sukces odniósł Maciej Szymański z kl. 

IIIA, zdobywając II miejsce w Polsce oraz Jakub Grabowski, Mi-
łosz Kwiatek, Jakub Włodarczak, którzy uzyskali tę samą liczbę 
punktów  i III miejsce w kraju. Wyróżnienie przypadło Kacpro-
wi Skwarek z kl. IA. Konkurs organizowany jest przez Centrum 
Edukacji Szkolnej. W konkursie wzięło udział 4318 uczestników. 
Zadania były zbliżone do zadań zawartych w testach  IQ. Konkurs 
zorganizowała Ida Lis - psycholog szkolny. Gratulujemy sukcesu!
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Sprawdzali swą wiedzę 
o powstaniach narodowych
25 kwietnia br. w auli ZSO w 
Górze odbyła się VI Batalia Hi-
storyczna, której przewodnim 
tematem były polskie powstania 
narodowe, poczynając od ko-
ściuszkowskiego, poprzez listopa-

dowe, krakowskie, wielkopolskie 
i styczniowe. W zmaganiach, 
prowadzonych na wzór  telewi-
zyjnego Wielkiego Testu udział 
wzięło siedem dwuosobowych 
drużyn. W części I odpowiadali 
na pięć pytań w pięciu rundach. 

A pytania były dociekliwe np. Kto 
z polskich posłów złożył wniosek 
o detronizację cara Mikołaja I? 
(R. Sołtyk) czy też „Co powie-
dział premier rządu francuskiego 
C. Perier na wieść o wybuchu po-

wstania listopadowego? (bunt jest 
zbrodnią). Część ta wyłoniła fina-
listów do etapu ustnego. W finale 
starli się młodzi historycy z Gim-
nazjum w Jemielnie i Gimnazjum 
nr 2 w Górze. W stosunku 2 do 1 
wygrała drużyna z Jemielna (Szy-

mon Łagoda i Bartosz Pala - op. 
Wiesława Czerw), miejsce II za-
jęła drużyna z „Kopernika” – Ada 
Ziobroniewicz i Wojtek Wiesław-
ski – op. Elżbieta Maćkowska. III 
miejsce przypadło drużynie z Ze-

społu Szkół (Jowita Dereń i Kamil 
Terebecki – op. Artur Małecki). 
Batalię prowadził nieoceniony 
Tomasz Woźniczka.

Na własne konto
Na początku maja zakończył się projekt edukacji ekonomicznej „Na własne konto” skie-
rowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysło-
dawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a 
współrealizatorem Gmina Góra.

Uczniowie uczestniczyli w 2 mo-
dułach zajęć - podczas ferii oraz 
w marcu i kwietniu. Każdy, kto 
uczęszczał na zajęcia otrzymał cer-
tyfikat oraz upominek, natomiast 
spośród wszystkich aktywnych 
osób zostały dodatkowo nagro-

dzone te, które zdobyły najwięcej 
punktów z zadań ekonomicznych. 
I miejsce zajęła uczennica kl. II 
Nadia Niewiarowska, miejsce II 
- Kinga Szymańska, również z kl. 

II, natomiast III  - Kaja Kirkie-
wicz z kl. I.
Ostatnim etapem zadań ekono-
micznych było wykonanie mo-
delu biznesowego przedsięwzięcia           
w lokalnej społeczności. Praca ta 
weźmie udział w konkursie ogól-

nopolskim. Teraz uczniowie z 
niecierpliwością czekają na ocenę 
zadania, którym był pomysł na 
ekologiczną żywność oraz regio-
nalne, naturalne jogurty. Ponadto 

ocenie konkursowej zostanie pod-
dany blog NWK Czernina pro-
wadzony przez uczestników zajęć.
Na pytanie „czy wiedza zdobyta w 
trakcie realizacji projektu będzie 
przydatna?” uczniowie jednogło-

śnie przyznali, że czują się pewniej 
w „świecie pieniądza”.

Literacki sukces 
Mirosławy Salamon 

Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz 
Zielińskiej „Słowo i tożsamość” rozstrzygnięty. Organiza-
torzy – III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konop-
nickiej we Włocławku oraz Centrum Kultury „Browar B” 
informują, że „tegoroczną edycję należy uznać za najbar-
dziej obfitą pod względem zgłoszeń. Na konkurs wpłynę-
ła rekordowa liczba prac uczniów  szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, zarówno z Polski, jak i z Europy. 
Ponadto – zdaniem Jury – poziom reprezentowany przez 
uczestników był bardzo wyrównany.” 

Konkurs Literacki im. Marii 
Danilewicz Zielińskiej zatytu-
łowany „Słowo i tożsamość” to 
projekt o zasięgu międzynaro-
dowym i międzykulturowym. 
Inspirację stanowią losy polskiej 
badaczki literatury, bibliotekar-
ki, emigrantki i wybitnej wło-
cławianki, słynnej absolwentki 

Liceum im. Marii Konopnickiej 
– Marii Danilewicz Zielińskiej. 
Chociaż losy Marii Danilewicz 
Zielińskiej związały ją z krajami 
Europy Zachodniej, zwłaszcza 
Anglią i Portugalią, do udziału 

w konkursie organizatorzy za-
prosili wszystkich, którzy ko-
chają literaturę i język polski 
bez względu na miejsce zamiesz-
kania.  W  tym roku zadaniem 
uczestników było napisanie 
opowiadania o dowolnej tema-
tyce, zawierającego słowa Karola 
Dickensa, którymi Maria Dani-
lewicz Zielińska opatrzyła swoją 
powieść „Dom”: „… i czuję tę 
wielką prawdę, że drobiazgi 
stanowią w sumie życie” (C. 
Dickens, Dawid Copperfield). 
Z wielką radością informujemy, 
że Mirosława Salamon – uczen-
nica klasy 3c Gimnazjum nr 1 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Górze została wyróżniona za 
pracę pt. „Eveline”. Serdecznie 
gratulujemy Mirce oraz nauczy-
cielce Barbarze Bućkowskiej, 
pod kierunkiem której praca 
została napisana! Obie zostały 
zaproszone na uroczystą galę 
konkursową, która odbędzie się 
w ostatnich dniach maja b.r. w 
Sali Kameralnej Centrum Kul-
tury „Browar B” we Włocławku 
przy ul. Łęgskiej 28.

b-P-b

I Górowski Koncert 
„Moja Ojczyzna”

10 czerwca 2017 r. (sobota) 
godz. 13.00 Dom Kultury w Górze

Wystąpią: Zespół „Dzwoneczki” z Żytomierza na Ukra-
inie, Chór Nauczycielski „Pro Bono”,

 Zespół „Wronowianki”,
 dzieci i młodzież z górowskich placówek oświatowych.

Serdecznie zapraszamy 

Koncert odbędzie się pod honorowym patronatem Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz
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Śpiewali na wileńską 
nutę po raz dwudzie-
sty piąty.

T.m.

Rocznicowe obchody
3 maja br. o godz. 11.30, pod Pomnikiem Wolności, na Placu Bolesława Chrobrego w Górze odbyły się uroczystości związane z 226. rocznicą uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja i 20. rocznicą Konstytucji RP, zatwierdzonej w 1997 r. 

Uroczystości rozpoczęły się od 
wprowadzenia pocztów sztan-

darowych z: Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej, Zespołu Szkół, Liceum 
Ogólnokształcącego, Gimna-
zjum nr1, Gimnazjum nr2, 
Szkoły Podstawowej nr1, Szko-
ły Podstawowej nr3, Zespołu 
Szkoła Podstawowa Gimna-
zjum i Przedszkole w Czerninie, 
z Zespołu Szkoła Podstawowa 
iPrzedszkole z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Glince, Ze-
społu Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole w Ślubowie oraz 
Zespołu Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole w Witoszycach. Po 
wysłuchaniu hymnu państwo-
wego, odegranego przez instru-

mentalistów z Domu Kultury, 
Sekretarz Miasta i Gminy w Gó-

rze Tadeusz Otto przypomniał 
historię uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Podkreślił jej znaczenie 
jako symbolu odzyskania wolno-
ści i niepodległości „przetrwała 
tylko 1 rok, ale na trwałe wpisała 
się w polski konstytucjonalizm”. 
Przypomniał wszystkie polskie 
konstytucje (1791, 1921, 1935, 
1952, 1997), podkreślając szcze-
gólnie tę z 1997 „bez której nie 
moglibyśmy wstąpić do NATO 
i do Unii Europejskiej”. Następ-
nie delegacje rozpoczęły skła-
danie wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem. Jako pierwsi wią-
zanki złożyły władze samorzą-
dowe gminy i powiatu na czele 

z Burmistrz Góry Ireną Krzysz-
kiewicz, Starostą Górowskim 

Piotrem Wołowiczem, prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Janem Rewersem, przewodni-
czącym Rady Miejskiej Jerzym 
Kubickim, Zastępcą Burmistrz 
Andrzejem Rogalą i członkami 
Polskiego Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Oddział w Górze. 
Potem kolejne delegacje: radni 
Gminy Góra, przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji 
i Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Nad-
leśnictwa Góra Śl., PO – Koło 
w Górze, ZZ „Solidarność” 
Ziemi Górowskiej, Komitetu 
Powiatowego PiS, Towarzy-

XXV Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej
W dniu 3 maja 2017 r. odbył się XXV Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej. Konkurs rozpoczęto tradycyjnie  wspólnym zaśpiewaniem Roty 
Kresowian. 

Uroczystego otwarcia doko-
nał,   w imieniu Burmistrza 
Góry Ireny Krzyszkiewicz, 
Zastępca Burmistrz - An-
drzej Rogala, który na ręce 
dyrektor Domu Kultury Da-
nuty Piwowarskiej - Berus 
przekazał gratulacje i kwiaty 
z okazji jubileuszowej - 25. 
edycji Konkursu. Następnie 
rozpoczęła się, w dwóch blo-
kach, część konkursowa.  Do 
rywalizacji   przystąpiło 16 
solistów i 16 zespołów przy-

byłych z województwa lubu-
skiego, wielkopolskiego i dol-
nośląskiego.  Podczas przerw 
na naradę Komisji występował 
zespół Osetnopolanie, dzia-
łający przy Domu Kultury 
w Górze, który zaprezento-
wał się w pieśniach łemkow-
skich. Po burzliwych obradach 
komisja w składzie: Marzan-
na Skrzypczak - Mizgalska, 
Ilona Twardowska, Hanna 
Jęsiek dokonała uroczystego 
wręczenia nagród. Wszyscy 

stwa Przyjaciół Grodna i Wil-
na wspólnie z Polskim Związ-
kiem Emerytów i Rencistów, 
Jednostki Gminy Góra: ZEC, 
DK, Biblioteka Miejska, OPS, 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy, OKF, TEKOM; delega-
cja PCDNiPPP, ZSO w Górze, 
ZS w Górze, CKPiU w Górze, 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum 
nr 2, Szkół Podstawowych nr 
1 i nr 3 w Górze, ZSPGiP w 
Czerninie, ZSPzOI w Glince, 
ZSPiP w Ślubowie, ZSPiP w 
Witoszycach, Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 i nr 2 oraz Klubu 
Dziecięcego „Świat Malucha”. 
Szczególnie cieszy obecność naj-
młodszego pokolenia górowian 
w rocznicowych uroczystościach 

– wszak to oni kształtować będą 
oblicze przyszłości RP. Wdzięcz-
nym elementem zaobserwowa-
nym pod Pomnikiem Wolności 
była rozmowa wnuczka z bab-

cią  „rozpoznajesz nasze pol-
skie emblematy? – pyta babcia. 
Tak babciu - to jest flaga biało 
czerwona, a tam jest orzeł pol-
ski” – odpowiedział ok. 5 letni 
wnuczek.
Po złożeniu wiązanek kwiatów, 
hołd pocztom sztandarowym 
oddali Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz i Starosta Gó-
rowski Piotr Wołowicz. Pod-
sumowaniem uroczystości była 
msza św. za Ojczyznę odpra-
wiona przez ks. dziekana Hen-
ryka Wachowiaka w kościele 
p.w. św. Katarzyny, zamówiona 
przez Burmistrz Góry i Starostę 
Górowskiego, w której uczest-
niczyły i poczty sztandarowe, 
delegacje władz samorządowych 

i jednostek podległych oraz licz-
nie przybyli mieszkańcy miasta. 

artyści otrzymali certyfika-
ty uczestnictwa, a laureaci 
konkursu dyplomy, pamiąt-
kowe statuetki i nagrody pie-
niężne. Wyjątkowe statuetki 
przygotowane specjalnie na 
tę okazję zostały wykonane w 
pracowni ceramicznej działa-
jącej przy Domu Kultury. Nie 
ulega wątpliwości, że prezen-
tujący się w Konkursie wyko-
nawcy dostarczyli wielu nie-
zapomnianych wrażeń. Było 
przede wszystkim kresowo, a 

przy tym podniośle i patrio-
tycznie, z uwagi na obchody 
226 . rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja.
Wszyscy uczestnicy zostali 
ugoszczeni „czym chata bo-
gata”, czyli domowym droż-
dżowcem i kiełbasą. To wyda-
rzenie kulturalne, jak zwykle, 
cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem, zarówno 
uczestników konkursu, jak i 
publiczności. Serdecznie dzię-
kujemy za liczne przybycie i 

mile spędzone z nami popo-
łudnie, a sponsorom za po-
moc w organizacji Konkursu. 

eM
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Unia Europejska bez tajemnic
W dniu 15 maja w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbył się gminny finał konkursu „Unia Europejska bez tajemnic”, ogłoszonego przez 
Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz. Patronat honorowy nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Zdrojewski. 

Celem konkursu było roz-
wijanie wśród uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych zainteresowania 

działalnością Unii Europej-
skiej oraz rozwijanie umiejęt-

ności i postaw obywatelskich 
i proeuropejskich, ze szczegól-
nym uwzględnieniem roli UE 
w rozwoju ekonomicznym i 

społecznym państwa polskie-
go, w tym województwa dol-
nośląskiego i Gminy Góra. 

Gminny finał, poprzedzo-
ny odegraniem Hymnu UE 
przez Wiktorię Chrzanowską 
z Gimnazjum nr 1, oficjalnie 

otworzyła Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, życząc 
powodzenia wszystkim uczest-

nikom. W finale udział wzię-
ło 18 uczniów (wyłonionych 
w trakcie etapu szkolnego).  
Startowali w dwóch katego-
riach: gimnazja oraz szkoły 
ponadgimnazjalne. Zadaniem 
uczestników było rozwiązanie 
testu wiedzy o Unii Europej-
skiej, poszerzonego o wiedzę 
dotyczącą wykorzystania środ-
ków unijnych na inwestycje w 
województwie dolnośląskim 
oraz w Gminie Góra. Obser-
watorzy zmagań uczniów mie-
li możliwość wzięcia udziału 
w quizie na temat Unii Euro-
pejskiej. Po zakończeniu czę-
ści konkursowej był czas na 
poczęstunek, a w tym czasie 
Komisja dokonała oceny prac. 
Zwycięzcami zostali:
W kategorii szkół gimnazjal-
nych:
I miejsce – Wiktoria Chrza-
nowska z Gimnazjum nr 1 w 
Górze, op. Barbara Gudale-
wicz;  II – Adam Zeid z Gim-
nazjum nr 2 w Górze i  III 
- Oskar Iwanowski, również 
z Gimnazjum nr 2 w Górze, 

opiekunką obu uczniów była 
Agnieszka Wesołowska.
W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych:
I miejsce - Dawid Szmanda, 
II - Aleksandra Żmiejewska, 
III - Magdalena Nowakow-
ska- wszyscy z Liceum Ogól-
nokształcącego w Górze. 
Uczniów przygotowywał To-
masz Woźniczka.
Quiz dla obserwatorów najle-
piej rozwiązał Artur Małecki, 
nauczyciel Zespołu Szkół w 
Górze.
Dyplomy oraz drobne upo-
minki laureatom wręczyła 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz. Główną nagrodą dla 
laureatów jest wyjazd do Bruk-
seli pod opieką dwóch nauczy-
cieli, ufundowany przez Posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Bogdana Zdrojewskiego. Gra-
tulujemy

Tak świętowano z okazji 1 maja
1 maja wspólnie uczciliśmy 
Święto   Pracy, a dokładnie 
Międzynarodowy Dzień Soli-
darności Ludzi Pracy. W Pol-
sce 1 maja został ustanowiony 
świętem państwowym w 1950 
roku. Od ponad dekady mamy 
jednak dodatkową okazję do 
świętowania, ponieważ 1 maja 
2004 roku Polska wstąpiła do 
Unii Europejskiej. Z tej okazji, 
po raz kolejny,  Dom Kultury w 
Górze był organizatorem Kon-
certu Muzyki Rozrywkowej, 
który składał się z dwóch części. 
W pierwszej części wystąpił ze-
spół Big Band w składzie: Wik-
toria Wyczółkowska, Natalia 
Maczuga, Borys Kaźmierczak, 
Marcelina Parzonka, Anna Ja-
nowiak, Wiktoria Chrzanow-
ska, Agnieszka Gortych, Kacper 
Litwa, Jakub Podolecki, Klaudia 
Łopuszyńska, Natalia Skoczylas, 
Paweł i Patryk Gortych, Marcin 
Piskorz, Patrycja Lewczuk, Eli-
za Łukaniuk, Bartosz Pojasek, 
Krzysztof Bakacz, Piotr Ko-

siński, Karol Kieruzel i Jakub 
Pojasek. Młodzi muzycy pod 
batutą Arkadiusza Gustawa in-
struktora muzyki Domu Kultu-
ry w Górze, zaprezentowali się 
w repertuarze składającym się 
ze znanych motywów muzyki 
filmowej i w najznakomitszych 
standardach jazzowych. Był to 
Big Band w nowo brzmiącej, 
atrakcyjnej odsłonie.   W dru-
giej części koncertu mogliśmy 
usłyszeć znane przeboje muzyki 
popularnej między innymi z lat 
70-tych i 80-tych jak również 
obecne hity radiowe. Na sce-
nie zaprezentowali się woka-
liści Domu Kultury w Górze:  
Julia Goszczyk, Patrycja Gała, 
Aleksandra Głowiak, Weronika 
Błażejewska, Szymon Łagoda, 
Zuzanna Mrozowska, Alicja 
Kmietczyk, Agnieszka Leśniak, 
Zuzanna Broniewicz, Weroni-
ka Szymańska, Agnieszka Gor-
tych, Martyna Witek, Karolina 
Pomieszcz i Agata Śliwińska, 
która była wykonawcą, jak rów-

nież  instruktorem. Wszystkim 
wokalistom towarzyszył zespół 
Cover Band w składzie: Ar-
kadiusz Gustaw (instrumenty 

klawiszowe), Bartosz Pojasek 
(gitara prowadzaca), Krzysztof 
Bakacz (gitara basowa), Borys 
Kaźmierczak (klarnet), Patryk 
i Paweł Gortych (trąbki), Piotr 
Kosiński i Jakub Pojasek (in-
strumenty perkusyjne). Prze-

piękne aranżacje utworów 
stworzyły finezyjną partyturę ze 
świetnie rozplanowanymi war-
stwami brzmieniowymi. Bogate 

instrumentarium nadało nowe-
go charakteru utworom, mu-
zycy postarali się o różnorodne 
wykorzystanie perkusji, jako 
pełnoprawnego partnera akcji 
muzycznej, a wykonaniu nadali 
lekkość i wartkość. Gratuluje-

my instruktorom muzycznym 
i wykonawcom koncertu. Kon-
cert był wspaniały, publiczność 
nie zawiodła, były gromkie bra-

wa, włączenie się w TEQUILE, 
no i oczywiście bisy
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Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 
W dniu 17 maja br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki wzięli udział w uroczystych ob-
chodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

Na uroczystości obecni byli 
także: Dolnośląski Komendant 
Wojewódzki PSP we Wrocła-
wiu st. bryg. Adam Konieczny, 
Starosta Powiatu Górowskiego 

Piotr Wołowicz, Wicestarosta 
Powiatu Górowskiego Paweł 
Niedźwiedź, Burmistrz Wąso-
sza Zbigniew Stuczyk, Sekre-
tarz Gminy Jemielno Ryszard 
Czerw, Komendanci Miejscy 
i Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej z Leszna, Legnicy, 
Lubina, Polkowic, Świdnicy, 
Głogowa, Rawicza, Wojsko-
wy Komendant Uzupełnień 
w Głogowie ppłk Piotr Miel-

niczuk, Komendant Powiato-
wy Policji w Górze podkom. 
Krzysztof Cichla, Dziekan 
Dekanatu Góra Wschód Ks. 
Henryk Wachowiak, Dziekan 

Dekanatu Góra Zachód Ks. 
Arkadiusz Wysokiński, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Górze 
dh Stanisław Lewicki, Komen-
dant Gminny OSP Góra An-
drzej Wałęga.
Obchody Dnia Strażaka roz-
poczęło wprowadzenie sztan-
daru, wciągnięcie na maszt 
flagi narodowej oraz uczczenie 

minutą ciszy wszystkich zmar-
łych strażaków. Następnie głos 
zabrał Komendant Powiatowy 
PSP st. bryg. Arkadiusz Szu-
per. W swoim przemówieniu 

podziękował strażakom za 
ofiarną służbę, za ich trud i 
zaangażowanie. Słowa podzię-
kowania skierował również do 
władz samorządowych Powia-
tu Górowskiego oraz Gminy 
Góra za wspieranie funkcjo-
nowania i rozwijania górow-
skiej straży pożarnej. Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz, w 
imieniu wszystkich samorzą-
dowców podziękował straża- A. GORTYCH

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 6 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego w Górze miała miejsce uroczystość z okazji 

50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa:
Zofii i Stanisława Krawiec, Zofii i Eugeniusza Świątek, Leokadii i Jana Żołnieruk.

Z tej okazji Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wręczyła Jubilatom, w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Pani Burmistrz złożyła też małżonkom obchodzącym Jubileusz życzenia zdrowia oraz dal-
szych szczęśliwych chwil wspólnego życia.

kom za ich oddaną służbę oraz 
życzył szczęśliwych powrotów 
z akcji, wyrozumiałości bli-
skich oraz siły i wytrwałości w 
niesieniu pomocy mieszkań-
com. 
W kolejnej części przystąpiono 
do dekoracji strażaków odzna-
ką ,,Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej”. Srebrną 
odznakę przyznano mł. bryg. 
Marcinowi Klefasowi oraz 
st. ogn. w st. spoczynku Ro-
bertowi Górskiemu. Brązową 
odznakę otrzymał asp. To-
masz  Błaszczyk. Natomiast 
Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP nadało Medal Ho-
norowy im. Bolesława Chomi-
cza dh Januszowi Glądale.
Z kolei awanse na wyższe 
stopnie zawodowe otrzymali: 
stopień młodszego kapitana 
nadany przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
otrzymał asp. Tomasz Smarul 
i mł. asp. Łukasz Wojtaś. Sto-
pień ogniomistrza otrzymał 
mł. ogn. Krzysztof Suty oraz 
mł. ogn. Waldemar Ogrodnik, 
natomiast stopień młodsze-
go ogniomistrza otrzymał st. 
sekc. Artur Jarząb. Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Górze od 
1 czerwca 2016 r. mianował 
na wyższe stanowiska służ-
bowe następujące osoby: na 

stanowisko dowódca sekcji: 
mł. kpt. Tomasza Smarula; 
na stanowisko dyżurny sta-
nowiska kierowania: mł. kpt. 
Łukasza Wojtasia; na stano-
wisko starszy ratownik kie-
rowca: mł. ogn. Sławomira 
Wójcika, mł. ogn. Łukasza 
Skotarczyka, mł. ogn. Mar-
cina Marka, st. sekc. Wiesław 
Wawrzykowski, st. sekc. Piotr 
Bursztyński; na stanowisko 
starszy ratownik: ogn. Krzysz-
tofa Sutego, ogn. Waldemara 
Ogrodnika, mł. ogn. Artura 
Sawczyszyna; na stanowisko 
dyspozytor: sekc. Michała 
Uściło; na stanowisko ratow-
nik kierowca:  sekc. Francisz-
ka Kubieńca, sekc. Sebastiana 
Burdziłowskiego, sekc. Mar-
cina Wójcika; na stanowisko 
ratownik:  sekc. Krzysztofa 
Bergera, sekc. Pawła Lorenca. 
Za wybitne osiągnięcia spor-
towe Komendant Powiatowy 
PSP uhonorował sekc. Mi-
chała Uściło Mistrza Europy 
Służb Mundurowych w Wio-
ślarstwie Halowym wagi lek-
kiej podczas VI Mistrzostw 
Europy Służb Mundurowych, 
które odbywały się  w Hiszpa-
nii w 2016 r. 

Przyłapani na czytaniu

Kontynuujemy nasz konkurs „Przyłapani na czytaniu”, którego celem 
jest propagowanie czytelnictwa wśród młodszych i starszych. Prezen-
tujemy kolejne zdjęcie nadesłane w ramach konkursu. Zachęcamy 
czytelników do przysyłania ciekawych fotografii – nagrodą jest książ-
ka „Przeszłość w legendach zaklęta”, w której spisane zostały legendy 
dotyczące Ziemi Górowskiej.

Wiktoria, Kuba i Oliwka bawią się wspólnie i wspólnie czytają bajki
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Felieton religijny na 28 maja 2017 r.     

as

Wojewódzki Festiwal Młodzieży OHP 
„Wiosna kulturalna”
Pod taką   nazwą, w dniu 24 
kwietnia odbył się w Górze 
Wojewódzki Festiwal Młodzie-
ży OHP, którego organizato-

rem była Dolnośląska Woje-
wódzka Komenda   OHP oraz 
miejscowy hufiec. Oficjalnego 
otwarcia dokonała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, któ-
ra objęła festiwal swoim patro-

natem. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli m.in.   Wo-
jewódzki Komendant OHP 
Bernadetta Brożyna, Wojsko-

wy Komendant Uzupełnień w 
Głogowie Piotr Mielniczuk, 
Komendant 1-2 Hufca Pra-
cy w Górze Zofia Świerszcz, 
Dyrektor Domu Kultury w 
Górze Danuta Piwowarska-Be-

rus, Dyrektor POSiR w Górze 
Tomasz Krysiak, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Górze Sławo-
mir Bączewski reprezentują-
cy Starostę Górowskiego oraz 
przedstawiciele i podopieczni 
Ochotniczych Hufców Pracy 
z terenu województwa dolno-
śląskiego. Na scenie, w trakcie 
występów, zaprezentowała się 
młodzież przybyła z wielu za-
kątków województwa prezentu-
jąc swoje umiejętności wokalne, 
taneczne, akrobatyczne, teatral-
ne, kabaretowe, a także plastycz-
ne – w tym malarstwo, grafika, 
rękodzieło. Zbigniew Waleryś, 
który przewodniczył komisji 
konkursowej, przyznał, że po-
ziom występów był wyrównany 
i naprawdę bardzo wysoki.

„Nadeszła godzina”. Co za go-
dzina? Dlaczego myśli i mówi 
o niej Pan Jezus? Tyle pięknych 
godzin miał w swoim życiu! 
Godzina narodzenia, godzi-
na, w której Maryja ofiarowała 
Go w świątyni, godziny cudów 
zdziałanych, godzina tryumfal-
nego wjazdu do Jerozolimy... 
Tyle różnych godzin, a tu o 
jednej tylko myśli Pan Jezus: 
Godzina nadeszła! Już dawniej 
wspomniał o niej i wtedy du-
sza Jezusa doznała lęku. I mo-
dlił się Jezus: „Ojcze, wybaw 
Mnie od tej godziny” (J 12,27). 
A kiedy godzina ta się zacznie, 
Jezus znowu będzie się modlił: 
„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode 
mnie ten kielich”. Wtedy Anioł 
przyjdzie z nieba i pocieszy Go. 
Ale pot, jak gęste krople krwi, 
będzie spadał na ziemię. Nade-
szła godzina. Już wiemy... To 
godzina zdrady, hańby i poniże-
nia. Godzina fałszywych oskar-
żeń, godzina cierpień, godzina 
śmierci krzyżowej: Jezus przeleje 
krew, odda życie, a przez tę 
krwawą ofiarę zwycięży piekło i 
szatana, otworzy niebo, odkupi 
ludzkie duszę i wysłuży im 
zbawienie. Już wiemy: Godzina, 
która nadeszła, to godzina 
największego tryumfu i chwały. 
Wielka, największa godzina, 
nieoceniona. Boża godzina! Dla 
tej godziny przyszedł Jezus na 
świat.
A my — czy wiemy dla której 
godziny przyszliśmy na świat? 
Miliony godzin przeżywamy na 
ziemi. Wiemy, że wszystkie te 
godziny nie są sobie równe. Na 
czoło wysuwa się tu godzina, 
w której udzielono nam chrztu 
świętego. Albo podano I Komu-
nię świętą. Albo godzina, w któ-
rej młody kandydat składa śluby 
zakonne, albo przyjmuje świę-
cenia kapłańskie. Albo godzina, 
w której nowożeńcy przysięgają 
sobie wierność przed ołtarzem... 
A w historii świata: Godzina w 
której odkryto Amerykę, zbu-
dowano bombę atomową, zba-
dano powierzchnię księżyca... 
Wszystkie te godziny pozostają 
w pamięci, są ważne, przejdą do 
historii, ale żadna z nich nie jest 
najważniejszą! Jedna jest tylko 
godzina prawdziwie ważna: Ta, 
która z tego świata przesunie nas 
do wieczności. Każdy człowiek 
żyjący na świecie będzie miał tę 
godzinę: Zmieni miejsce poby-
tu. Skończy czas, zacznie wiecz-
ność. Czy będzie szczęśliwa ta 
wieczność? To od nas zależy. Od 
nas! My sobie budujemy wiecz-
ność: szczęśliwą albo nieszczęśli-
wą! Niesłychane! Pomyśleć tyl-
ko: My, tacy mali, słabi! W życiu 

czasem nie potrafimy się dobrze 
urządzić, a mamy wieczność dla 
siebie budować? Tak! Bóg chce 
nam pomóc. Diabeł także chce 
pomóc. Czy moja wieczność bę-
dzie szczęśliwa czy nieszczęśliwa, 
to zależy od tego, kto mi będzie 
pomagał. Jeżeli pomoc przyjmę 
od Boga, dobrze. Ale jeżeli od 
diabła. Nie! Nie! „Idź precz sza-
tanie” — powiedział już dawno 
Pan Jezus. Precz! Do budowy 
naszej wieczności zaprosimy 
Boga. Razem z Bogiem budo-
wana wieczność będzie taka, że 
nikt piękności jej nie będzie w 
stanie pojąć, ani opisać. Nigdy 
malarz nie namaluje obrazu, 
który mógłby trwać wiecznie. 
Nigdy architekt nie zbuduje 
wiecznie trwającego domu. A tu 
— przy pomocy Boga możemy 
ubrać duszę naszą i ozdobić ją 
tak, że Bóg przez całą wieczność 
będzie patrzył z radością, bo bę-
dzie w niej widział swój własny 
obraz. Czy tak będzie rzeczywi-
ście? O tym zadecyduje ostatnia 
godzina.
W tej ostatniej godzinie cesarz 
Karol Wielki oddawał duszę 
swoją Bogu ze słowami: „W 
ręce Twoje, Panie, oddaję du-
cha mego”. — Biskup Łoziński 
umierając prosił otaczających 
go kapłanów: „Gdybym zasy-
piał, obudźcie mnie, żebym nie 
przespał chwili tak pięknej, jaką 
jest śmierć. Chcę umierać przy-
tomnie”. Ks. Jan M. Vianney 
powiedział krótko: „Dobrze jest 
umierać, kiedy się było na krzy-
żu”. — Ostatnie słowa św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus: „Boże, 
kocham Cię”. O ks. Duleau na-
pisano: „Ostatnim jego słowem 
był uśmiech”. — Św. Stanisław 
Kostka przewidział swoją śmierć 
i powiedział, że umrze w sierp-
niu. Kiedy przyszedł 14 sierp-
nia, święty młodzieniec rzekł: 
„Ja następnej nocy opuszczę ten 
świat!” Umarł w dzień Wniebo-
wzięcia N.M.Panny. — A nasz 
Prymas Kard. Wyszyński: Jeste-
śmy pod wrażeniem jego zgonu. 
Napisano o nim: „Odszedł od 
nas Olbrzym duchowy, Symbol 
ducha narodu polskiego, Ostoja 
kraju w jednym z najcięższych 
okresów jego historii...” Wiemy, 
że chciał pożegnać ten świat w 
maju. I będzie uważał za łaskę, 
jeżeli w tym Maryjnym miesią-
cu umrze. Bóg mu tę łaskę dał. 
Czy było także jego życzeniem, 
by umrzeć w dzień Wniebo-
wstąpienia Pana Jezusa? Tam 
Wniebowzięcie, tu Wniebo-
wstąpienie! Znamienne!

ks. mgr Bernard Twardowski

Kaczanie jajek
25 kwietnia br. Towarzystwo 
Przyjaciół Grodna i Wilna zor-
ganizowało doroczne spotkanie, 
którego głównym celem jest 

kultywowanie tradycji przywie-
zionych z Kresów Wschodnich  
czyli kaczanie jajek. Po powita-
niu gości przez prezesa Jerzego 
Jakuczuna i wiceprezesa Marka 
Popławskiego, skonsumowaniu 
przepysznego białego barszczu, 
przystąpiono do zabawy. Polega 
ona na toczeniu ugotowanych 

jajek specjalnie do tego przy-
gotowanym korytkiem. W 
przypadku TPGiW było to ko-
rytko oryginalne, przywiezione 

z Wilna. Natomiast goście z 
zaprzyjaźnionego z górowiana-
mi Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo
-Wschodnich z Leszna mieli do 
dyspozycji  przemyślna „rurę” 
z podstawką, która również 
doskonale spełniła swe zada-
nie. Kto uderzy jajko, które 

już wcześniej zostało toczone, 
zabiera je i w ten sposób moż-
na wyłonić zwycięzcę. W tajniki  
taczania wprowadził wszystkich 

Marek Popławski. Zabawa była 
przednia a tradycja utrwalona. A 
potem już, w rytmie kresowych 
i nie tylko kresowych melodii 
wszyscy bawili się wspaniale.

eM
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II Turniej Piłki Nożnej
5 maja br. na boiskach Ośrodka 
Kultury Fizycznej w Górze od-
był się II Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Komendanta Powia-

towego Policji. Imprezę zorga-
nizowano przy współudziale 
jednego z banków, Urzędu Mia-
sta i Gminy w Górze oraz Sta-
rostwa Powiatowego w Górze. 
W rozgrywkach udział wzięło 
dziesięć drużyn. Swoje repre-
zentacje wystawili: KMP Wro-

cław, KMP Leszno, KPP Góra, 
KPP Polkowice, KPP Trzebni-
ca, KPP Wołów, KPP Rawicz, 
KPP Wschowa, Samorządowcy 

Ziemi Górowskiej oraz przed-
stawiciele Banku. Zawodnicy 
w duchu sportowej rywalizacji 
kilka godzin walczyli o tytuł 
najlepszych. Po zakończeniu 
rozgrywek na podium stanę-
li funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Polkowi-

cach, tuż za nimi gospodarze 
imprezy, czyli policjanci z Góry, 
a na trzeciej pozycji uplasowała 
się drużyna policjantów z Lesz-
czyńskiej Komendy. 
Nagrody zwycięzcom wręcza-
li m.in. Komendant Powiato-
wy Policji we Górze podkom. 
Krzysztof Cichla, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Górze nadkom. Jacek Gregor, 
Starosta Górowski Piotr Wo-
łowicz, Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz oraz Dyrektor 
BZ WBK Edyta Zamelska. 
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom. 

Oficer Prasowy KPP w Górze 
podkom. Agnieszka Połczyk

Górowski PUP ogłasza nabór 
wniosków na działalność gospodarczą
Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środ-
ków na podjęcie działalności gospodarczej.
Termin składania wniosków od dnia 22.05.2017 r. do dnia 02.06.2017 r. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą pobrać 
wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (nowy wzór 
wniosku) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój nr 6 jak również ze strony 
internetowej http://gora.praca.gov.pl
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania jednorazowych środków i naboru wnio-
sków można uzyskać  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój nr 6, 
telefon: 65/512 87 23 lub 65/543 36 12 wew. 39. 

III Dolnośląskie Dni 
Pionierów Osadnictwa na 
Ziemiach Odzyskanych 
12 maja na Zamku Piastowskim 
w Legnicy miał miejsce prze-
gląd inicjatyw i form utrwalania 
pamięci o pionierskich latach 
osadnictwa na Ziemiach Odzy-

skanych „Kroniki, wspomnie-
nia, relacje ustne, filmy doku-
mentalne o pionierach pierw-
szych lat osadnictwa na Dolnym 
Śląsku”. 
Do udziału w tym dniu zostali 
zaproszeni uczniowie z koła fil-
mowego „Oko kamery” działa-
jącego w Zespole Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego w Górze. 

Ich film „Szli na Zachód Osad-
nicy” zrealizowany w 2012 r. 
został dostrzeżony przez Urząd 
Marszałkowski i wskazany jako 
dobra praktyka, warta zaprezen-
towania podczas drugiego dnia 
imprezy. 
Górowscy uczniowie zostali 
szczególnie powitani przez Je-
rzego Więcławskiego dyrekto-
ra Wydziału Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, któ-

ry tego dnia prowadził imprezę. 
Oprócz prezentacji filmu grupa 
z Góry na stoisku wystawienni-
czym prezentowała swoją szkołę 
i osiągnięcia z zakresu kultywo-

wania pamięci o osadnictwie na 
terenie powiatu górowskiego. 
Między innymi stoisko odwie-
dził dr Tadeusz Samborski – 
Członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, który rozma-
wiał z uczniami o patronie szko-
ły - prof. Sylwestrze Kaliskim 
oraz o jednym z bohaterów 
filmu – księdzu Ignacym Ryn-

dzionku. Okazało się, że obu 
znał osobiście! 
Organizatorem imprezy był 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
współorganizatorami: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego i Językowego Kadr Zamek 
Piastowski w Legnicy, Stowarzy-
szenie Kulturalne „Krajobrazy”.

Eliminacje Wojewódzkie 40. Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
25 kwietnia 2017 r. w Jaworzynie Śląskiej odbyły się Eliminacje Wojewódzkie 40. Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jest to Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej, organizowany od czterdziestu lat przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz społecznymi partnerami 
odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne. 
Aleksandra Makowska z klasy IV technikum hotelarskiego z górowskiego Zespołu Szkół reprezento-
wała powiat górowski w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli do rozwiązania test pi-
semny. Po jego rozwiązaniu, oczekując na wyniki, zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum Techniki 
w Jaworzynie Śląskiej. Po powrocie nastąpiło ogłoszenie wyników. Tegoroczna maturzystka dostała 
się wraz z czwórką innych uczestników do etapu ustnego i ostatecznie zajęła IV miejsce w wojewódz-
twie. Uczestniczce towarzyszył Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze Stanisław Lewicki. 
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło po ogłoszeniu wyników, wręczenia ich dokonał Dyrektor Za-
rządu Wykonawczego OW ZOSP RP Andrzej Łabentowicz wraz z Burmistrzem Jaworzyny Śląskiej 
Grzegorzem Grzegorzewiczem.

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

BERNARD BAZyLEWICZ

PCDNiPP-P – podsumowanie konkursów 
21 kwietnia 217 r. odbyło się 
uroczyste podsumowanie XVII 
Międzywojewódzkiego Górow-
skiego Konkursu Informatycz-
nego, II Międzywojewódzkiego 
Górowskiego Konkursu Infor-
matycznego w kategorii Scratch, 
XV Międzywojewódzkiego Gó-
rowskiego Konkursu Informa-
tycznego on-line “Komputery i 
ludzie” oraz V Międzypowiato-
wego Przedmaturalnego Kon-
kursu Matematycznego „MAT-
GURA”, których organizatorem 
było Powiatowe Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli i Porad-
nictwa Psychologiczno-Pedago-
gicznego w Górze. 
Podsumowanie prowadzili Jacek 
Figiel i Cezary Kaczor. Uroczy-
stość rozpoczął Mariusz Kuchal-
ski uczeń Publicznego Gimna-
zjum w Wąsoszu – laureat I miej-
sca w kategorii programowania 
w Scratch i II miejsca w kategorii 
rozwiązywania problemów z 
wykorzystaniem języków pro-
gramowania, prezentując swoje 
rozwiązanie zadania konkurso-
wego z kategorii rozwiązywania 
problemów z wykorzystaniem 
języka Phyton. 

Następnie głos zabrał dyrektor 
PCDNiPP-P w Górze Bernard 
Bazylewicz, który powitał zebra-
nych gości: w imieniu Starosty 
Górowskiego Pana Wiesława Po-
spiecha Skarbnika Powiatu Gó-
rowskiego, w imieniu Burmistrza 
Góry - Panią Izabelę Baranowską 
Naczelnika Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze, Pana Ryszarda 
Wawera Przewodniczącego Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Promocji Rady Powiatu Górow-
skiego, Panią Teresę Frączkiewicz 
Wiceprzewodniczącą Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Pro-
mocji Rady Powiatu Górowskie-
go, Panią Magdalenę Mielczarek 
Dyrektora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Górze, Pana 
Marcina Orła Kierownika ds. 
kluczowych klientów XLINE 
Sp. z o. oddział w Lesznie, lau-
reatów i wyróżnionych uczniów 
we wszystkich kategoriach kon-
kursów, nauczycieli – opieku-
nów laureatów, członków komi-
sji konkursowych oraz pozostałe 
osoby obecne na uroczystości. 
W dalszej części Jacek Figiel 
przedstawił składy Powiatowych 
Komisji Konkursowych: Ceza-
ry Kaczor - ZSPGiP Czernina - 
przewodniczący, Adam Biernac-
ki - PG Wąsosz, Tomasz Fogt - 
Gimnazjum nr 1 Góra, Grzegorz 
Goździewicz - ZSO Góra, Teresa 
Frączkiewicz - ZS Góra, Krzysz-
tof Grabka - LO we Wschowie, 
Michał Ratajczyk - ZSPiG Kro-
bia, Roman Zbroiński - Gim-
nazjum nr 2 Góra, Małgorzata 
Łuszczak - SP 3 Góra, Ryszard 
Huzar ZSO w Górze, Antoni 
Raburski - ZSE-T w Lesznie, 
Robert Syc - ZSE-T w Lesznie, 
Jacek Figiel - PCDNiPP-P Góra 
oraz V Międzypowiatowego 
Przedmaturalnego Konkursu 
Matematycznego „MATGU-
RA”: Barbara Gozdecka - PCD-
NiPP-P w Górze - przewod-
nicząca, Franciszek Pobiarżyn 
– ZSO w Górze, Radomir Mi-
łaszewicz – ZSO w Górze, Edyta 
Ludwiczyńska - ZSz w Górze, 
Agnieszka Chmiel - ZSz w Gó-
rze, Grzegorz Goździewicz ZSO 
w Górze, Bernard Bazylewicz - 
PCDNiPP-P w Górze. 
Następnie prowadzący przedsta-
wił cele i przebieg konkursów 
oraz zaprosił Grzegorza Goź-
dziewicza do przedstawienia za-
dania konkursowego „Trójkąty 
przystające” z kategorii rozwiązy-
wania problemów z wykorzysta-
niem języków programowania. 

Refleksje z V Międzypowiatowe-
go Przedmaturalnego Konkursu 
Matematycznego „MATGURA” 
przedstawił Jacek Figiel. 
W dalszej części odbyło się wrę-
czenie dyplomów i nagród laure-
atom konkursów. Wręczenia na-
gród dokonywali sponsorzy lub 
ich przedstawiciele.
Następnie dyplomy podzięko-
wania za przygotowanie lau-
reatów otrzymali nauczyciele: 
Barbara Rozbicka – Zespół 
Szkół im. Jana Wyżykowskiego 
w Głogowie, Mariusz Zającz-
kowski – Szkoła Podstawowa nr 
1 w Górze, Teresa Frączkiewicz 
– Zespół Szkół w Górze, Jerzy 
Krysztof – Zespół Szkół w Sici-
nach, Renata Woźny – Zespół 
Szkoła Podstawowa Gimnazjum 
i Przedszkole, Adam Biernac-
ki – Publiczne Gimnazjum w 
Wąsoszu, Arkadiusz Soból – II 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Lesznie 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Międzynarodowymi, Prze-
mysław Borowiak – II Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Lesznie z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi i Mię-
dzynarodowymi, Urszula Rosik 
– Technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych w Rawiczu, Prze-
mysław Borowiak – II Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Lesznie z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi i Międzyna-
rodowymi, Magdalena Kycej – I 
Zespół Szkół im. Stanisława Sta-
szica we Wschowie, Agnieszka 
Świerkowska-Gembara – Zespół 
Szkół Zawodowych w Brzegu 
Dolnym, Marcin Borowiak – II 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Lesznie 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Międzynarodowymi, Bartłomiej 
Hebel – Zespół Szkół w Górze. 
Sponsorami nagród byli: Piotr 
Wołowicz – Starosta Górowski, 
Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz 
Góry, Jan Ucinek – Wójt Gmi-
ny Jemielno, Beata Pona – Wójt 
Gminy Niechlów, Zbigniew 
Stuczyk – Burmistrz Wąsosza, 
Edward Opat – firma VisCom 
Góra, Marcin Orzeł – firma XLi-
ne oddział w Lesznie oraz współ-
organizatorami byli: Krzysztof 
Mielczarek – dyrektor CKPiU w 
Górze, Magdalena Mielczarek – 
dyrektor ZSO w Górze.

Powiatowy Dzień 
Bezpieczeństwa 
Organizatorzy zapraszają w sobotę 3 czerwca br. na Stadion 
OKF w Górze – będzie ciekawie! 

W programie:

godz. 10:00 - 11:00  
Praktyczny pokaz bezpiecznej pracy pilarką łańcuchową 
(Nadleśnictwo Góra Śląska)  
godz. 11:00 - 12:00  
Konkurs z wiedzy o bhp dla uczestników pokazu (KRUS)  
godz. 12:00 – 14:00  
Oficjalne podsumowanie Konkursu dla rolników (KRUS)  
godz. 14:00 – ZAKOŃCZENIE  
Ponadto w godz. od 10:00 do 14:00:  
- darmowy poczęstunek dla uczestników spotkania  
- bezpłatne malowanie twarzy dla dzieci  
- Wystawa maszyn rolniczych 

 
DLA DZIECI  
- pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (KPP 
Góra)  
- prezentacja sprzętu policyjnego oraz radiowozu (KPP Góra)  
- prelekcja funkcjonariusza Ruchu Drogowego (KPP w Górze)  
- odbitki linii papilarnych (technik kryminalistyki) (KPP w 
Górze)  
- konkursy i zabawy sportowe oraz bhp dla dzieci (OKF w 
Górze, KRUS).
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i § 13 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
( Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I  N I E O G R A N I C Z O N Y P R Z E TA R G  U S T N Y

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 312 o powierzchni 7,6308 ha, sklasyfikowana jako: RIVa (o pow. 0,4969 ha), RIVb (o pow. 1,4872 ha), RV (o pow. 3,6211 ha), RVI (o pow. 2,0256 
ha), zapisana w księdze wieczystej LE1G/00073752/9.
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góry, działka nr 312 znajduje się w jednostce  bilansowej D28 R, dla której ustala się prze-
znaczenie na tereny upraw polowych. 
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 6,40 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 13 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 900 W POK. 108  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 39,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 czerwca 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 312”. 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 
podmiot, 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.

O G Ł O S Z E N I E

        Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014, poz. 1490)

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

485 0,0316 LE1G/
00082530/3

Nieruchomość 
położona  w Górze                         
w rejonie ul. 
Lipowej

Nieruchomość jest 
przeznaczona jako 
tereny aktywności 
gospodarczej.

na 
własność 6.300,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie  z   ustawą                              z  dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz.1054 z 2011 r. z późniejszymi zmianami)
Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości bezpośrednio graniczących    z przedmiotową nieruchomością ze względu na niewielką powierzchnie 
i kształt    w/w działki. 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe 
informacje dotyczące  w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1,  w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Spraw Komunalnych - pok.nr 106, tel. 655443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.
pl   w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 630,00 zł, należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2017 r. na konto Gminy Góra – PKO BP S.A. O/ Góra nr 45 1020 
5226 0000 6202 0497 0226  z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 485”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 LIPCA 2017 r.  O GODZINIE 845 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych
     Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia   29 czerwca 2017 r.  do godziny 15:00 przesłać lub przedłożyć do Urzędu Mia-
sta i Gminy          w Górze przy ul. Mickiewicza nr 1 – pok. nr 106 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia  i dokumentu potwierdzającego prawo własności 
nieruchomości przyległej oraz  dokonanie wpłaty wadium.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok 
pok. nr 106) najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. w dniu   03 lipca  2017 r.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium     w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administra-
cji, 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 gospodar-
ce nieruchomościami     z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –     upłynął  07 lutego 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia 
umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się   w terminie 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później 
niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

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

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

II  przetarg  ustny   nieograniczony
na  sprzedaż  następujących  nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Góra:

Nr
Działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

1272/6 0,0930
LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w 
Górze  w rejonie                         
ul. Cichej

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

na 
własność 52.470,00

1272/9 0,0930 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w 
Górze  w rejonie                     
ul. Cichej

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

na 
własność 52.470,00

1272/10 0,0876 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w 
Górze  w rejonie                     
ul. Cichej

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

na 
własność 49.500,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą  z  dnia 11.03.2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 z późniejszymi zmianami)
Dostęp do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej 
należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomości będące 
przedmiotem przetargu nie są obciążone wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe informacje 
dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych - pok.nr 106, tel.65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy   w Górze – www.gora.
com.pl    w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości: 
- za działkę nr 1272/6    -  5.250,00 zł - za działkę nr 1272/9    -  5.250,00 zł, - za działkę nr 1272/10  -  4950,00  zł,
należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia  29 czerwca 2017 r. na konto Gminy Góra – PKO BP    45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 dopiskiem 
„Przetarg na działkę nr …....”.
W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jedną działkę wymagana jest wpłata takiej ilości wadium.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 LIPCA 2017 r. O GODZINIE 8:00 POKÓJ   NR 106 -    W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE - NA 
KAŻDĄ DZIAŁKĘ INDYWIDUALNIE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem 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 pod-
miot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, 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 zmianami) – upłynął 20 stycznia 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,  a w przypadku uchylenia się uczestnika od 
zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium 
podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca 
nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.

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

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

II przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż  następującej  nieruchomości:
1. Nieruchomość położona w Górze przy ul. Wrocławskiej nr 44, oznaczona, jako działka nr 2028/2 o powierzchni 0,0812 ha, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta    nr LE1G/00081402/0 i której właścicielem jest Gmina Góra.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym o ogólnej powierzchni 96 m2 oraz budynkami gospodarczymi  murowanymi,  dwu-
kondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi. Budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze wymagają przeprowadzenia generalnego remontu.   Nieruchomość 
posiada przyłącza do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej i gazowej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.
2. Nieruchomość jest przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi nieuciążliwe oraz znajduje się w ścisłej strefie „A” ochrony 
konserwatorskiej.
3. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia na własność. 
4. Cena wywoławcza wynosi  85.500,00 zł. 
( słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
Sprzedaż budynku następuje na warunkach określonych  w art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 
r., poz. 710  z późniejszymi zmianami), sprzedaż gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art.   29 ust. 5 tejże ustawy – podlegają 
zwolnieniu od podatku VAT. 
5. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta    i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel. 0655443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze- 
www.gora.com.pl  w dziale  PRZETARGI.
7. Wadium w wysokości 8.550,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia 29 czerwca 
2017 r. – na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem  „Przetarg na działkę nr 2028/2” lub w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy – pok. nr 24      (na parterze).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 LIPCA 2017 O GODZINIE 9:15     W SIEDZIBIE URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE (POK. NR 106).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo ( upoważnienie),
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz.1061 z późniejszymi 
zmianami)
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami     z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmiana) - upłynął w dniu     7 lutego 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia 
umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się                            w terminie 3 dni od dnia 
zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.     

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 zabudowanej o powierzchni 0,3000 ha, położonej w obrębie Sołectwa Wierzowice Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 102/4,
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w  obrębie wsi Wierzowice Wielkie. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. 
Adama Mickiewicza 1, tel. 065 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1468 ha, położonej w obrębie Sołectwa Polanowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 26/2,
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w  obrębie wsi Polanowo. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. 
Adama Mickiewicza 1, tel. 065 544 36 31.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr 
GK.6840.53.2017    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowa-
nej, położonej w Górze, oznaczonej jako działka nr 135/5 o powierzchni 0,1802 ha. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń 
na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd 
Miasta i Gminy 56-200 Góra ul. Mickiewicza nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr 
GK.6840.53.2017  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowa-
nej, położonej w Górze, oznaczonej jako działka nr 136/3 o powierzchni 0,0224 ha i nr 137/10  o powierzchni 0,2599 ha. Wykaz wywie-
szono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd 
Miasta i Gminy 56-200 Góra ul. Mickiewicza nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr 
GK.6840.52.2017    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudo-
wanej, położonej w Górze, oznaczonej jako działka nr 656/123 o powierzchni 0,0020 ha.  Wykaz wywieszono również na tablicach 
ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd 
Miasta i Gminy 56-200 Góra ul. Mickiewicza nr 1, tel. 065 5443628.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i 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
III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr:
- 633/4 o powierzchni całkowitej 0,1708 ha, sklasyfikowana 
jako: RIII b (0,0797 ha), RIVa (0,0911 ha). Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, 
nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 17 czerwca 2016 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2016 r. oraz II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 18 stycznia 2017 
r. – nie odbyły się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 43.900,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia    11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  
2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.390,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 czerwca 2017 r. w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 
633/4”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu 
wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają tego 
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od 
daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

B U R M I S T R Z  G Ó RY O G Ł A S Z A
III OGRANICZONY PRZETARG USTNY
na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Glinka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 308 o powierzchni całkowitej 0,0243 ha, sklasyfikowana jako dr.  Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081461/1. 
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.
Dojazd do nieruchomości drogą brukową. 
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 17 czerwca 2016 r.
I przetarg ustny ograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 18 sierpnia 2016 r. oraz II przetarg ustny ograniczony wyznaczony na dzień 27 stycznia 
2017 r. – nie odbyły się.
Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości sąsiednich, ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania działki (jej 
kształt, niewielką powierzchnię i położenie). Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na trzy dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 23 
czerwca 2017 r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 6.200,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia    11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z  2016 r.  poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej   do dnia 23 czerwca 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 308”. 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 ter-
minie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 137/1 o powierzchni całkowitej 0,1561 ha, sklasyfikowana jako PsIV.   Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieru-
chomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 17 czerwca 2016 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2016 r. oraz II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 24 
stycznia 2017 r. – nie odbyły się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 36.500,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z  2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.650,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 czerwca 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 137/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji, jeżeli 
wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się 
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Chróścina,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 347/3 o powierzchni całkowitej 0,3754 ha, sklasyfikowana jako: RIVb (0,3626 ha) oraz R-WIVb (0,0128 ha).                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081443/9. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  MN/U, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem nieuciążliwych usług.Dojazd do nieruchomości drogą z kostki cementowej. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 17 czerwca 2016 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 18 sierpnia 2016 r. oraz II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 27 stycznia 2017 
r. – nie odbyły się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,     ul. Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 71.300,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  
2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 LIPCA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 7.130,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 czerwca 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 347/3”. Data 
wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu 
wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają tego 
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od 
daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO     Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Ryczeń, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr:
- 58/7 o powierzchni całkowitej 0,2488 ha, sklasyfikowana jako: RV (0,0229 ha), PsV (0,2008 ha) oraz W (0,0251 ha).                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081442/2. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.     W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, 
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. 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 17 czerwca 2016 r.. I przetarg ustny nieograniczo-
ny na zbycie działki wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2016 r. oraz II przetarg ustny wyznaczony na dzień 18 stycznia 2017 r. – nie odbyły się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  - pokój 
108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 41.400,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2016 r.  poz. 
710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 106 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.140,00 zł (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 czerwca 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 58/7”. Data wniesienia wadium jest 
data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych    i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium przepada     na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

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

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Brzeżany, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 108 o powierzchni całkowitej 0,4020 ha, sklasyfikowana 
jako: RIIIb (0,0769 ha), RV (0,3122 ha) i Br-RV (0,0129 ha),    Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076336/8. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.  W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, 
nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM (o pow. 0,1300 ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych oraz w jednostce bilansowej R (o pow. 0,2720 ha), dla której ustala się przeznaczenie  
na tereny rolnicze.Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z drogi asfaltowej. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 3 sierpnia 2016 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 28 września 2016 r. oraz II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 24 stycznia 2017 
r. – nie odbyły się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,    ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 25.104,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 16.276,00 zł (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 710);
- grunty rolne – 8.828,00 zł (nieopodatkowane).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.510,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziesięć złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 czerwca 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 108”. Data 
wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają 
tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty 
zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO    Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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III Turniej o Puchar 
Dyrektora OKF  
Pod koniec kwietnia został zainicjowany kolejny sezon turnie-
jowy petanque, który otworzył Ryszard Wawer, Dyrektor OKF 
w Górze.

Na górowskie bulodromy  
przyjechały dublety reprezen-
tujące kluby z Wrocławia, Je-

dliny Zdrój, Leszna, Śremu, 
Dzierżoniowa, Boguszowa 
Gorc oraz Lubonia.  Mimo 
dotkliwego zimna, zapał i 
humory zawodnikom dopisy-
wały. Zabawa była przednia, 
a zwycięzcami zostali: Maciej 
Rymarz i Kamil Orpel z KSP 
Jedlina,   drugie miejsce zajęli 
Grzegorz Ladaczek i Kamil La-
daczek z Sokół Wrocław,  na-

tomiast trzecie - Wiesław Kolczak 
i Bogdan Dybiec z SKF Sudety. 
Doskonałe czwarte miejsce zajął 

Kamil  Kutny  z górowskiego 
klubu ,,Puenta Góra››, który grał 
w parze z E. Kołodzińskim z klu-
bu leszczynskiego.
Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za piękną rywalizację i 
oczywiście zapraszamy na kolejne 
turnieje organizowane przez klub 
,,Puenta Góra

Wieści z parkietu

Zawody Strzeleckie w formule Hunter 
Classic o Puchar Burmistrz Góry
W dniu 21 maja 2017 r. nad 
zalewem w miejscowości 
Ryczeń odbyły się Zawody 
Strzeleckie w formule Hun-

ter Classic. Ich organizatorem 
była Liga Obrony Kraju w 
Górze oraz Chomik Project. 
W Zawodach udział wzięła 
również Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, która doko-
nała oficjalnego otwarcia. W 
swoim wystąpieniu Burmistrz 

podziękowała wszystkim oso-
bom, które były zaangażowane 
w realizację projektu Zawody 
Strzeleckie w formule Hunter 

Classic o Puchar Burmistrza 
Góry, w szczególności Panu 
Danielowi Cieślakowi oraz 
Panu Bogdanowi Potoczne-
mu. Burmistrz podkreśliła, że 
największą nagrodą za ponie-
siony trud i poświęcony czas 
jest zadowolenie uczestników, 

którym organizatorzy Zawo-
dów stwarzają dobre warunki 
do rozwoju swojego hobby i 
aktywnego spędzania wolnego 

czasu. Wszystkim uczestniczą-
cym w Zawodach Burmistrz 
życzyła sukcesów, a organiza-
torom motywacji do podejmo-
wania kolejnych wyzwań i roz-
wijania pasji.

AG

O sporym pechu mogą mówić siatkarze górowskiej Pogoni, wygrali bowiem 2 z 3 meczy i nie awansowali do turnieju finałowego. Do pełni szczęścia 
zabrakło tylko jednego wygranego seta.

W pierwszym meczu turnieju 
górowianie podejmowali gospo-

darzy z Kostrzyna. Mecz ten nie 
ułożył się niestety po myśli na-
szych siatkarzy. Przegrali z mi-
strzem woj. lubuskiego 3:0. W 

drugim dniu zmagań, po świet-
nym meczu górowianie odnieśli 

zwycięstwo 3:2 nad mistrzem 
woj. śląskiego Nakłem Śląskim.
W ostatnim meczu na turnie-
ju, podopieczni trenera Daniela 

Panka bezapelacyjnie pokonali 
wicemistrza woj. opolskiego - 

NKS Start Namysłów 3:0.
Niestety, wynik który padł w 
ostatnim meczu turnieju, był 
najgorszy jaki tylko mógł się 

przydarzyć. Gospodarze z Ko-
strzyna przegrali z Nakłem 
Śląskim 1:3. Po trzech dniach 
zmagań trzy drużyny na swoim 
koncie miały po 2 zwycięstwa 
i jednej porażce, jedynie ze-
spół z Namysłowa odnotował 
3 porażki. Przy takim obrocie 
spraw o awansie decydował bi-
lans setów, który to siatkarze z 
Góry mieli najgorszy.
Na pocieszenie zawodnicy 
górowskiej Pogoni pochwalić 
się mogą trzema nagrodami 
indywidualnymi: 
Najlepszy atakujący - Maciej 
Muszyński
Najlepszy zagrywający - Mate-
usz Boziańczuk
Najlepszy rozgrywający - Ra-

dosław Stolarczyk
Bez wątpienia był to jednak bar-
dzo udany sezon górowian - naj-
lepszy w historii. Teraz czas na 
chwile odpoczynku, a następ-
nie intensywny okres przygoto-
wawczy do kolejnego sezonu, w 
którym to plany i ambicje są jesz-
cze większe niż w minionym. 
Tabela wyników:
miejsce, drużyna, mecze, punkty, 
sety, małe punkty 
1 UKS Triumf Nakło Śląskie     
3     5     8:4   264:252
2 Wena Kostrzyn nad Odrą       
3     5     7:5   255:254
3 MKS Pogoń Góra                 
3     5     6:5   243:235
4 NKS Start Namysłów            
3     3     2:9   233:254.


