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Góra otrzymała dotację
Gmina Góra zdobyła najwięcej punktów i zajęła I miejsce na liście ran-
kingowej RPO DŚ, w działaniu 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę Spo-
łeczną. Gminie Góra przyznano dotację w wysokości 1 012 405,27 zł. 
na zadanie pn. „Przebudowa budynku byłego Internatu w m. Góra w 
celu udostępnienia mieszkań chronionych”.Jeszcze w tym roku Gmina 
Góra planuje ogłosić przetarg na przebudowę budynku po byłym Inter-
nacie, w którym powstaną mieszkania chronione.

Dofinansowanie z WFOŚiGW
Gmina Góra otrzymała dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Uzbro-
jenie terenu osiedle Lipowa etap II – budowa drogi ul. Rumiankowa, 
część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra. Zadania te to: Instala-
cja urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 160 000,00 zł, w tym: 40 
000,00 zł dotacji oraz 120 000,00 zł pożyczki oraz Budowa kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej – 131 300,00 zł, z czego 14 
800,00 w formie dotacji i 116 500,00 zł w formie pożyczki.
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I Górowski Koncert „Moja Ojczyzna”

10.06.2017 r. miał miejsce I Górowski Koncert „Moja Ojczyzna”. Odbył się on pod honorowym patronatem Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz. Współorganizatorami koncertu 
byli: Urząd Miasta w Górze, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Dom Kultury w Górze, placówki oświatowe z Gminy Góra oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
KRESOWIAK w Witoszycach. Na zdjęciu zespoły „Dzwoneczki” i „Koroliski” z Żytomierza na Ukrainie - po wizycie u Burmistrz Góry.
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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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Śledzimy postęp prac
Na gminnej inwestycji pn: Budowa krytej pływalni „Dolnoślą-
ski Delfinek” przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią 
trwają intensywne prace budowlane. 

Zakończono tynki wewnętrzne 
w budynku kręgielni  i szatnio-
wo-socjalnym, a także instalację 
wody zimnej, ciepłej oraz cyrku-

lacyjnej. Aktualnie prowadzone 
są roboty przy montażu stropu 
nad halą basenu.
Generalnym wykonawcą inwe-
stycji jest firma SWIMMING-
POOLS-BASENY Aftanas 
Grażyna z siedzibą w Bielawie. 
Zgodnie z zawartą umową war-
tość robót budowlanych wynosi 
4  784  000 zł, a termin zakoń-
czenia inwestycji ustalono na 
dzień 15 listopada 2017 r.
Gmina Góra jest jednym z pię-
ciu samorządów, w których po-
wstaną przyszkolne pływalnie 

w ramach programu „Dolno-
śląski Delfinek”. Na jego reali-
zację Gmina Góra pozyskała 
obecnie 1 250 000 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Natomiast 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ma wspomóc gminny budżet 
kwotą 1  300 000 zł. Gmina 
Góra zamierza również ubiegać 
się o dodatkowe środki finan-
sowe z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska oraz z 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych o kwotę 273 000 zł.

Opracują dokumentację na  
przebudowę drogi
W dniu 25 maja Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz,  
przy kontrasygnacie Skarbnika 

Miasta i Gminy Góra Marka 
Balowskiego i w obecności  Na-
czelnika Wydziału Planowania 
i Realizacji Inwestycji Piotra 
Głowackiego podpisała umo-
wę  z    Grzegorzem  Lewow-
skim, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą  Grze-
gorz Lewowski Biuro Inżynier-
skie TRAKT z  Sędzisławia na 
,,Opracowanie dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej 
dla zadania inwestycyjnego 
p.n. Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 324 na odcinku - 
ul. Wrocławska w m. Góra  do 
m. Kłoda Górowska”.
Dokumentacja winna uwzględ-
niać zamiar inwestycyjny, pole-
gający na wymianie nawierzch-

ni drogi i  chodników oraz 
budowie  brakującego odcinka 
kanalizacji deszczowej w miej-

scowości Góra. Przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji Gmi-
na Góra, na mocy porozumie-
nia zawartego z DSDiK Wro-
cław, uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 50% planowanych 
do poniesienia kosztów tj. 495 
000zł oraz wstąpiła w rolę in-
westora zastępczego.  Wskazany 
pierwszy etap inwestycji swoim 
zasięgiem ma objąć odcinek 
drogi wojewódzkiej 324 od 
skrzyżowania ul. Podwale z ul. 
T. Kościuszki do skrzyżowania 
ul. Wrocławskiej z ul. Lipową 
na terenie miasta Góra (ok. 
1km długości).

Teren przy garażach ul. 
Wierzbowa utwardzony
W dniu 2 czerwca dokonano odbioru technicznego oraz koń-
cowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa utwardzenia 
terenu przy garażach przy ul. Wierzbowej w m. Góra”. 

Zakres przebudowy obejmował: wy-
konanie utwardzenia terenu z kostki 

brukowej, na istniejącej podbudo-
wie (923 m2); wykonanie koryta 
odwadniającego z kostki granitowej; 
regulację wysokościową  istniejących 
wpustów ulicznych.
Wykonawcą robót budowlanych 
była firma Kamieniarstwo GRA-

NITLUX Centrum Kamienia i 
Klinkieru z siedzibą w Rawiczu, 

reprezentowaną przez Marcina 
Matuszewskiego. Wartość umowy 
opiewała na kwotę 67 306, 71 zł 
brutto. Okres gwarancji wynosi 
60 miesięcy.

Prace remontowe na drodze 
Laskowa - Radosław
Trwają prace remontowe na 
drodze gminnej nr 100750D 

Laskowa - Radosław.  Wykony-
wana jest nowa  warstwa ście-
ralna. W miejscach uszkodzeń 

podbudowy odtwarzane są war-
stwy  konstrukcyjne drogi.  Wy-

konawcą prac jest BUDIMEX
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Spotkanie Burmistrz Góry z 
przedstawicielem fabryki mebli 
13. 06. br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotkała się z Prokurentem Firmy Karina Sp. z 
o.o., Wolfgangiem Tratzem, która od 2013 roku funkcjonuje w Górze przy ul. Poznańskiej. 

W trakcie spotkania Wolfgang 
Tratz przedstawił Burmistrz 
Góry plany rozbudowy zakładu 
o dodatkową halę produkcyjną. 
Omówiono także temat obecne-

go poziomu zatrudnienia oraz 
ogólnego funkcjonowania fa-
bryki. Reprezentant Firmy wy-
raził zadowolenie z dotychcza-
sowej współpracy z Burmistrz 
Góry i funkcjonowania fabryki 
w Górze. Firma Karina Sp. z 
o.o. założona została w Górze 

przez austriackiego inwestora w 
2013 roku. Specjalizacją firmy 
jest produkcja mebli dla zagra-
nicznych klientów, głównie w 
Niemczech. W chwili obecnej 

Firma zatrudnia 30 osób. j. W 
planach Zarządu Firmy jest roz-
budowanie zakładu o dodatkową 
halę produkcyjną, która pozwo-
li na zwiększenie produkcji, ale 
także ułatwi pracę dając większą 
przestrzeń. Aktualnie prowadzo-
no są także prace związane z wy-

mianą okien w obecnej hali pro-
dukcyjnej. Rozbudowa zakładu 
wiąże się także ze zwiększeniem 
zatrudnienia. W chwili obecnej 
trwa rekrutacja chętnych do 

pracy na stanowisku operator 
maszyn CNC. Praca od godz. 
6.00 do godz. 14.00. Zaintere-
sowanych zapraszamy do skła-
dania dokumentów w siedzibie 
Firmy przy ul. Poznańskiej 34.

Start Górowskiej Karty Dużej Rodziny
Od 1 lipca członkowie rodzin 
wielodzietnych mogą starać się 
o uzyskanie Górowskiej Karty 
Dużej Rodziny. Karta wyda-
wana będzie przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Górze (ul. 
Poznańska 23, I piętro, pokój 
nr 17), na podstawie złożonego 
wniosku. Druk wniosku do-
stępny jest w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Górze. Wniosek 
można pobrać także ze stro-
ny internetowej Gminy Góra 
(www.gora.com.pl). 
Kartę tę może uzyskać każdy 
członek rodziny wielodzietnej, 
czyli rodziny, w której rodzic 
(rodzice) lub małżonek rodzica 
mają co najmniej troje dzieci 
w wieku do 18. roku życia lub 
do 25. roku życia – gdy dziec-
ko uczy się, albo bez ograni-
czeń wiekowych – w przypad-
ku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności. Warunkiem 
dodatkowym uzyskania  Gó-

rowskiej Karty Dużej Rodziny 
jest ponadto zamieszkiwanie na 
terenie Gminy Góra. 
Posiadacz Górowskiej Karty 
Dużej Rodziny będzie mógł 
skorzystać z ulg i zniżek przy 
zakupie towarów lub korzysta-
jąc z obiektów komunalnych, a 
także usług oferowanych przez 
jednostki organizacyjne gmi-
ny i działające w gminie firmy. 
Szczegółowy katalog oferowa-
nych zniżek i ulg dostępny jest 
na tablicy ogłoszeń w budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Górze, Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Górze, a także na stronie 
internetowej, w Biuletynie In-
formacji Publicznej (www.bip.
gora.com.pl) w zakładce Gó-
rowska Karta Dużej Rodziny. 
Katalog oferowanych ulg i zni-
żek będzie na bieżąco aktuali-
zowany o te firmy, które przy-
stąpią do programu wsparcia 
rodzin wielodzietnych.

Zmiany organizacyjne w Urzędzie

Decyzja o rozwiązaniu z dniem 
30 czerwca Straży Miejskiej, 
funkcjonującej w strukturze 
organizacyjnej Urzędu Miasta i 
Gminy w Górze, spowodowała 
konieczność dokonania zmian 
organizacyjnych w Urzędzie. 
Od 1 lipca, realizowane 
dotychczas przez Straż Miejską 
zadania w zakresie obsługi strefy 
płatnego parkowania w mieście, 
a także obsługi monitoringu 
wizyjnego  przejmuje Biuro 
Zarządzania Kryzysowego i 
Obrony Cywilnej. Z kolei 
zadania dotyczące ochrony 
spokoju i porządku w miejscach 

publicznych realizowane będą 
teraz wyłącznie przez Policję. 
Kolejna zmiana organizacyjna 
dotyczy godzin pracy Urzędu 
Miasta i Gminy w Górze. 
Jest ona podyktowana 
oczekiwaniami wielu 
mieszkańców naszej gminy 
sugerujących przedłużenie raz 
w tygodniu czasu pracy Urzędu. 
Wprowadzona zmiana ustala od 
1 lipca następujący porządek 
dni i godzin, kiedy otwarty jest 
Urząd. Od poniedziałku do 
środy Urząd czynny będzie w 
dotychczasowych godzinach, 
tj. od 7.30 do 15.30, natomiast 
w czwartek od 7.30 do 17.00, 
za to w piątek od 7.30 do 
godz. 14.00. Godziny przyjęć 
interesantów przez Burmistrza 
pozostają bez zmian, w czwartek 
od 12.00 do 14.30. 

TO
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Trenerzy z Czerniny u Burmistrz Góry
12. 06. br. Burmistrz Góry Ire-
na Krzyszkiewicz spotkała się z 
Prezesem LUKS „Orły Czerni-

na” Jackiem Ulmanem oraz Mi-
strzem Polski w Lekkiej Atletyce 
Szymonem Krawczykiem. Pa-
nowie podziękowali Burmistrz 
Góry za wsparcie w realizacji 
4 edycji sportowego programu 
Fundacji Lotto „Kumulacja Ak-
tywności”, który realizowany 
był w Czerninie oraz przekazali 
pamiątkowy dyplom.
Jacek Ulman Prezes LUKS 
„Orły Czernina” opowiedział o 
realizowanym programie „Ku-
mulacja Aktywności” oraz zdra-
dził plany na najbliższe działa-
nia.
1.  Czym jest „Kumulacja Ak-
tywności” i skąd pomysł na 
realizację programu w Czer-
ninie ?
J. Ulman: Kumulacja Aktyw-
ności to ogólnopolski program 
Fundacji Lotto „Milion Ma-
rzeń”, który aktywizuje nie-
aktywnych sportowo uczniów 
szkół gimnazjalnych do upra-
wiania sportu. W programie 
udział musi wziąć medalista 
Mistrzostw Polski. Jeden z nich, 
Szymon Krawczyk – Mistrz Pol-
ski w Lekkiej Atletyce prowadzi 
w Czerninie program „Sprawni 
jak żołnierze”. Pomysł realiza-
cji zajęć dla dzieci w Czerninie 
zrodził się z braku takich prowa-
dzonych dla młodzieży.
2.    Jakie zajęcia są prowadzo-
ne i kto w nich uczestniczy ?
J. Ulman: Zajęcia prowadzone 
były od 1 września 2016 do 30 

maja br. Były to zajęcia dla mło-
dzieży w wieku 12-16 lat. Obej-
mowały one dyscypliny takie 

jak: piłka nożna, lekka atletyka, 
wyjazdy na strzelnicę, wyjazdy 
na basen, udział w meczu eks-
traklasy i inne dyscypliny spor-
towe. Treningi różniły się od 
zwykłych lekcji różnorodnością 
podejmowanych działań oraz 
prowadzeniem ich w stylu woj-
skowym.
3.    Co było najbardziej zaska-
kujące w realizacji programu ?
J. Ulman: Nas trudno zasko-
czyć, ale nie spodziewaliśmy 
się tak dużej ilości chętnych do 
udziału w zajęciach. Popular-
ność treningów przerasta moż-
liwości finansowe. Pozytywnym 
zaskoczeniem była młodzież, 
która wcześniej nie trenowała, 
a teraz aktywnie uczestniczy 
w działaniach sportowych. W 
2016 roku drużyna trampkarzy 
zajęła 1 miejsce w rozgrywkach 
piłki nożnej OZPN w Legnicy. 
W br. młodziki i juniorzy za-
jęli 3 miejsce. Wysokie wyniki 
uczestnicy osiągają także w bie-
gach przełajowych i ulicznych.
4.    Jakie zajęcia prowadzone 
będą w okresie wakacyjnym ?
J. Ulman: W okresie wakacji 
kontynuować będziemy te roz-
poczęte w ramach Kumulacji 
Aktywności. Prowadzone będą 
także zajęcia w Klubie Orły 
Czernina. Planowane jest zor-
ganizowanie turnieju dzikich 
drużyn w ramach gminnego 
kalendarza imprez sportowych. 
Planujemy także ubiegać się o 

grant, w ramach 5 edycji Ku-
mulacji Aktywności, by rozpo-
cząć kolejne zajęcia od początku 

września.
5.    Jakie ma Pan plany na 
przyszłość, związane ze spor-
tem w Czerninie ?
J. Ulman: W przyszłości bę-
dziemy kontynuować działania 
sportowe rozpoczęte ponad 3 
lata temu. Będziemy rozwijać 
sekcję lekkiej atletyki, prowa-
dzić aktywne działania mające 
na celu ogólny rozwój mło-
dzieży. W tym roku najlepsi 
zawodnicy będą grać w Klubie 
„Chrobry Głogów”, a trzema 
dziewczynami zainteresowany 
jest pierwszoligowy klub. Sta-
wiamy na aktywność młodzie-
ży, wyłapywać będziemy także 
„sportowe perełki”. W ramach 
kolejnej edycji „Kumulacji Ak-
tywności” planujemy nadal or-
ganizować wyjazdy na basen, 
strzelnicę, treningi sportowe 
oraz wyjazd na mecz ekstraklasy 
do Poznania. Serdecznie dzię-
kujemy Burmistrz Góry Irenie 
Krzyszkiewicz za wsparcie fi-
nansowe oraz zakup przeno-
śnych bramek, co przekłada się 
na duże zainteresowanie mło-
dzieży sportem i aktywnością 
fizyczną.

Dziękuję za rozmowę

Arkadiusz Gortych

Siatkarze Volleyball Team MKS 
„Pogoń” u Burmistrz Góry
29.06.br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotkała się z gó-
rowską drużyną siatkarzy Volleyball Team MKS „Pogoń” Góra. 
W spotkaniu udział wzięli także: Skarbnik Miasta i Gminy Góra 
Marek Balowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spor-
tu Izabela Baranowska, Dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej w 
Górze Ryszard Wawer.

Siatkarze dziękowali Burmistrz 
Góry za wsparcie w sezonie 
2016/2017 przekazując bukiet 
kwiatów oraz zdjęcie pamiątko-

we, a także szalik kibica MKS 
„Pogoń” Góra. Burmistrz Góry 
pogratulowała siatkarzom suk-
cesów w sezonie 2016/2017, 
w którym aż 18 razy kończyli 
mecz wygraną oraz podziękowa-
ła za wspaniałą promocję Miasta 
i Gminy Góra. Burmistrz wy-
raziła dumę z tego, że pomimo 

wielu obowiązków rodzinnych 
i zawodowych siatkarze znaj-
dują czas na rozwijanie swojej 
pasji i aktywne spędzanie czasu 

wolnego. Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz życzyła powo-
dzenia w kolejnym sezonie oraz 
wymarzonego przez siatkarzy 
awansu do II ligi.

Filmowcy z Zespołu Szkół 
u Burmistrz Góry
14. VI. br. Burmistrz Góry Ire-
na Krzyszkiewicz spotkała się z  
Teresą Witkowską oraz człon-
kami koła filmowego „Oko ka-
mery” z Zespołu Szkół w Górze, 
którzy nakręcili film promujący 
talenty uczniów w wieku 6-14 
lat. Autorzy filmu: Jakub Łopa-
ta, Patryk Lesiecki oraz Adrian 
Makles stworzyli film w ramach 
konkursu „Podwórko Talentów 
NIVEA”, w którym udział bie-
rze Gmina Góra. Dzięki pracy 
wykonanej przez filmowców z 
Zespołu Szkół, Gmina Góra 
zakwalifikowana została do II 
etapu konkursu, który polega 
na głosowaniu internetowym. 
Burmistrz Góry na ręce opieku-
na oraz autorów filmu złożyła 
podziękowania za pracę i po-
święcony czas na stworzenie fil-
mu oraz życzyła powodzenia w 

realizacji kolejnych filmowych 
projektów. Aby zagłosować na 
górowski film, wystarczy zało-
żyć konto na stronie: http://
podworko.nivea.pl/lokaliza-
cja/410-gora
Głosować można codziennie, 
do 31 lipca 2017r. W ramach 
konkursu ma powstać 20 pla-
ców zabaw według projektu 
przygotowanego przez NIVEA 
Polska Sp. z o.o. zwane Podwór-
kiem Talentów NIVEA. Gmina 
Góra do konkursu zgłosiła lo-
kalizację placu przy ul. Sikor-
skiego w Górze. Zachęcamy do 
oddawania głosów!
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101 urodziny Eugenii Styczyńskiej
Wyjątkowy Jubileusz w dn. 23 
maja obchodziła Pani Eugenia 
Styczyńska, która w tym dniu 

ukończyła 101 lat. Z tej okazji 
do Jubilatki z bukietem kwia-
tów i koszem owoców udała się 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
Górze Urszulą Szmydyńską. W 
imieniu własnym oraz miesz-
kańców Burmistrz Góry życzy-
ła długich lat życia w zdrowiu i 
otoczeniu bliskich. 

Pani Eugenia urodziła się 23 
maja 1916 roku w miejscowości 
Stuksze, powiat Kowno. 

W 1938 roku w Warszawie 
poślubiła Jana Styczyńskiego. 
Do dnia wybuchu II wojny 
światowej – 1 września 1939 
roku Państwo Styczyńscy 
mieszkali w Warszawie, przy 
ul. Koszykowej 45/8. Po 
wojnie zamieszkali w okolicy 
Troków na Wileńszczyźnie. 
Pani Eugenia przyjechała 
transportem do Góry w 1945 

roku, natomiast Jej mąż, żołnierz 
II Armii dołączył do żony na 
przełomie 1946-1947 roku. 

Państwo Styczyńscy prowadzili w 
Górze przy ul. Kościuszki własny 
sklep masarski. Mąż Pani Eugenii 
zmarł w 2008 roku. Jubilatka 
doczekała się 5. dzieci, 6. 
wnuków i 6. prawnuków. Często 
wspomina czasy młodości, 
szczególnie okres zapoznania się z 
mężem. Obecnie jest pod opieką 
rodziny.

AG

Gramy dla Bartka vol.II
W dniu 9. 06. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, w obec-
ności Sekretarza Miasta i Gmi-
ny Góra Tadeusza Otto oraz 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Izabeli Bara-
nowskiej spotkała się z Heleną 
Radoszko, Małgorzatą Stolar-
czyk oraz Arkadiuszem Gor-
tychem - organizatorami akcji 
„Gramy dla Bartka vol. II” na 
rzecz młodego mieszkańca Góry 
- Bartosza Małaczyńskiego, u 
którego nastąpił nawrót ostrej 
białaczki limfoblastycznej. Spo-

tkanie dotyczyło przeprowadze-
nia zbiórki publicznej na lecze-
nie, leki, rehabilitację Bartka 
oraz organizację i przeprowa-
dzenie akcji „Gramy dla Bartka 
vol. II”. Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz objęła akcję ho-
norowym patronatem i zadekla-
rowała chęć włączenia się Gmi-
ny Góra w jej przeprowadzenie. 
Przypomnijmy - w 2013 roku 
na rzecz Bartka organizowana 
była zbiórka publiczna wraz z 
akcją „Gramy dla Bartka”. Po 
udanym leczeniu Bartek posta-

nowił zaangażować się w dzia-
łalność charytatywną i pomagać 
innym. Pomimo osłabionego or-
ganizmu był aktywnym wolonta-
riuszem, współorganizatorem ak-
cji „Gramy dla Asi” oraz „Gramy 
dla Nikosia”. Teraz Bartek znowu 
potrzebuje pomocy, z którą przy-
szli przyjaciele i znajomi Bartka. 
W najbliższym czasie rozpocznie 
się zbiórka publiczna do puszek.

Najlepsi matematycy 
w Gminie Góra
Dnia 23.05.2017 r. w PCDN 
i PPP w Górze odbył się XVI 
Powiatowy Konkurs Mate-
matyczny. W konkursie bra-
ło udział 35 uczestników 
ze wszystkich szkół naszego 
powiatu. Mieli oni do roz-
wiązania 5 zadań z treścią. 
Bezbłędnie wykonał to Łu-
kasz Goliczewski z Gimna-
zjum nr 1 w Górze, uczeń kl. 
III d, którego do konkursu 
przygotowywała nauczycielka 
Agnieszka Niedźwiedzka. Łu-

kasz zdobył 18 punktów na 
18 możliwych! Serdecznie gra-
tulujemy Łukaszowi, jego na-

uczycielce i  życzymy dalszych 
sukcesów! 
Natomiast Gimnazjum nr 
2 w Górze może pochwalić 
się ogromnym ogólnopolskim 
sukcesem matematycznym. 
W Ogólnopolskim Konkur-
sie Matematycznym Galileo   
2017 Kacper Skwarek zdo-
był tytuł laureata, a sześciu 
uczniów uzyskało wyróżnie-
nie: Katarzyna Dębowicz, Ju-
lia Goszczyk, Julia Kajetań-
czyk, Miłosz Kwiatek, Maciej 

Szymański, Wojtek Wiesław-
ski, Jakub Włodarczak, Szy-
mon Zbojna.   Z samego wo-
jewództwa dolnośląskiego w 
konkursie wzięło udział 1778 
uczniów. Konkurs przeprowa-
dzany był dla danego pozio-
mu klas. Test składał się z 30 
niestandardowych zadań. Wy-
magały one od  gimnazjalistów 
dużej pomysłowości i wyobraź-
ni matematycznej.  Dla  wyróż-
nionych uczniów z Gimnazjum 
nr 2 jest to kolejne osiągnięcie 

matematyczne. Udział uczniów 
w konkursie miał na celu popu-
laryzowanie matematyki wśród 

młodzieży, wyłowienie talen-
tów matematycznych, a przede 
wszystkim rozbudzenie zamiło-
wania do przedmiotu. W ogól-
nopolskim konkursie matema-
tycznym EDI 2017 cztery osoby 
zdobyły tytuł laureata: Kacper 
Skwarek 5 m-ce w Polsce, Ma-
ciej Szymański i Miłosz Kwiatek  
7 miejsce, a Julia Goszczyk   9 
miejsce.
Gratulujemy sukcesu. 

Zdobywali wiedzę na temat sprawozdawczości

7 czerwca br., w ramach zadania 
Dolnośląska Sieć Doradztwa Po-
zarządowego, odbyło się szkole-
nie nt.” Nowe wzory sprawozdań 

realizacji zadań publicznych”. 
Zostało ono dofinansowane ze 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego .  Uczestni-
czyli w nim przedstawiciele ngo 
z terenu powiatu górowskiego 
oraz pracownicy gmin odpo-
wiedzialni za realizację zadań 

publicznych i współpracy z ngo. 
Zajęcia prowadził Prezes Funda-
cji „Merkury” Waldemar Weihs.  
Organizatorem szkolenia był  
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno 
–Doradczy w Górze,  prowadzo-
ny przez Fundację Pomocy Szkole 
im. E. Machniewicza.
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Noc Bibliotek w Górze
Jeśli w sobotę 3 czerwca, podczas poobiedniego lub wieczornego spaceru, spotkaliście Państwo 
oryginalnie przebranych młodych ludzi lub rozbawione grupy dzieci i młodzieży to mieliście 
okazję zobaczyć uczestników górowskiej Nocy Bibliotek, ogólnopolskiej wieczorno-nocnej (w 
Górze popołudniowo-wieczornej) akcji promującej czytelnictwo i biblioteki.

W całej Polsce w wydarzeniach 
związanych z Nocą wzięło udział 
ponad 1300 bibliotek, w Górze 
– Filia Dolnośląskiej Bibliote-

ki Pedagogicznej wchodząca w 
skład Powiatowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Po-
radnictwa Psychologiczno-Pe-
dagogicznego, Biblioteka Miej-
ska i biblioteki szkolne Zespołu 
Szkół i Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących.
W tym roku nasza II Noc Bi-
bliotek odbyła się pod hasłem 
Powrót do przeszłości i była 
skierowana do uczniów szkół 
podstawowych (IV-VI) oraz 
gimnazjalistów. Łącznie w 
zabawie wzięło udział 16 drużyn 
z dorosłymi opiekunami. Po 
wykonaniu wielu trudnych i 
nieco łatwiejszych zadań oraz 
przejściu trasy gry miejskiej, 
uczestnicy spotkali się przy gril-
lu na podwórzu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Było to 
możliwe dzięki wsparciu na-
szych szczodrych sponsorów, 
takich jak: Handel Usługi Bu-
downictwo Jan Mar Marcin 

Janik z Brzeżan, Auto-Centrum 
Góra Paweł Dąbrowski z Brze-
żan, Czar-floor Konrad Czarny 
z Radosławia, W.P.U.H. „Dą-

browa” Wiktor Danielewski z 
Dąbrowy k/Poznania, Andrzej 
Banasiewicz Z.P.U. Melba z 
Chróściny, Centrum Polisa.pl 
Marcin Pawłowski z Witoszyc 
oraz Wacław Gierczak Piekarnia 
Wschowa.
Wręczenie nagród odbyło się 
w holu ZSO w Górze. W ka-
tegorii szkół podstawowych 
najlepiej wypadła drużyna Bi-
blioteki Miejskiej w Górze: 
Zuzanna Mycyk, Julia Tarczyło 
i Bartłomiej Tarczyło, drugie 
miejsce zajęła drużyna ze Ślu-
bowa: Aleksandra Bielawska, 
Mariusz Benik i Adrian Janicki, 
trzecie – drużyna z SP nr 3 w 
Górze: Julia Kucharska, Julia 
Kozakowska i Mikołaj Adam-
ski. Wśród gimnazjalistów wy-
grała drużyna Gimnazjum nr 
1 w Górze: Jagoda Kroczyńska, 
Róża Łopusiewicz, Katarzyna 
Załupska, drugie miejsce – dru-
żyna zgłoszona przez Bibliotekę 

Miejską: Wiktoria Chrzanow-
ska, Aleksandra Mrozowska i 
Anna Żmiejewska, trzecie miej-
sce – drużyna Gimnazjum nr 2 

w Górze: Klaudia Wiśniewska, 
Izabela Szendzina i Ewa Zem-
broń. Laureaci otrzymali nagro-
dy sponsorowane przez PGNiG 
oddział w Zielonej Górze oraz 
Bibliotekę Miejską, natomiast 
wszyscy uczestnicy oraz laureaci 
gry odebrali upominki, które 
ufundowali Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Nadleśnic-
two Góra Śląska i Lokalna Gru-
pa Działania „Ujście Baryczy”. 
Więcej informacji oraz fotorela-
cję z II Nocy Bibliotek zamieści-
my w kolejnym numerze Prze-
glądu Górowskiego.
Ps. Wspomniani na początku 
młodzi, oryginalnie odziani 
ludzie, to aktorzy teatru 
szkolnego „Adamus” z ZSO w 
Górze.

Szydełkowy świat
1 czerwca w Pracowni Historii Ziemi Górowskiej miało miejsce 
otwarcie wystawy „Szydełkowy świat”, której twórcą jest miesz-
kanka Góry Danuta Milkiewicz.

Pani Danuta szydełkowaniem 
zajmuje się od najmłodszych lat, 
ale jak sama mówi „nie miała na 
to czasu, gdyż praca zawodowa 
na poczcie i domowe  obowiązki 
pochłaniały zbyt wiele godzin”. 
Tak na dobre szydełkowaniu 
poświęciła się 4 lata temu, gdy 
odeszła na emeryturę. Sztuki 
kreowania pięknych wytworów 
z włóczki, sznurka i przeróżnych 
nici nauczyła ją mama. Pomysły 
czerpie z otaczającego świata, z 
sytuacji, które nieoczekiwanie 
jawią się Jej oczom lub w nich 
uczestniczy. Wykonuje nie tylko 
dla siebie, ale również dla zna-
jomych, przyjaciół, na zamó-
wienie. Większość Jej prac to  te 
powstałe pod wpływem chwili, 
dotyczące ulotnych czasami 
wspomnień, związane ze święta-
mi rodzinnymi, religijnymi itp. 
Pani Danusia jest również jedną 
z założycielek „Teatrzyku Małe-
go Widza”, pisze na potrzeby Te-

atrzyku scenariusze edukacyjne i 
nawiązujące do regionalnych le-
gend. W trakcie ostatniej Nocy 
Muzealnej, właśnie na bazie jej 
scenariusza do   jednej z legend 
prezentowana była inscenizacja 
plenerowa „Królewskie śniada-
nie”. Oprócz twórczości kultu-
ralnej, Pani Danuta jest także 
mistrzynią „garnków i patelni”, 

wytwarza bowiem przepyszne 
kulinarne dzieła np. kandyzo-
wane owoce, cukier różany i 
wiele innych przysmaków, któ-
re można smakować w trakcie 
grudniowego Jarmarku Bożona-
rodzeniowego, organizowanego 
od kilku lat przez LGD „Ujście 
Baryczy”. W dniu 1 czerwca do 
Pracowni Historii Ziemi Gó-
rowskiej, gdzie wystawa znalazła 
swoje miejsce, przybyli licznie 
znajomi, przyjaciele, rodzina. 
Swoją obecnością uświetnił wy-
darzenie także Zastępca Bur-
mistrz Góry Andrzej Rogala, 
który w imieniu Burmistrz Ire-
ny Krzyszkiewicz złożył   życze-
nia i przekazał okolicznościowy 
prezent. Były kwiaty, życzenia, 
podarunki (najpiękniejsze mot-
ki wełny do dalszej pracy). Wy-
stawa zaskoczyła i spodobała 
się wszystkim zwiedzającym. 
Czynna będzie do 7 lipca, apo-
tem jeszcze we wrześniu. Do jej 

zwiedzania zapraszamy szczegól-
nie młodsze dzieci i panie, któ-
rym sztuka szydełkowania nie 
jest obca, również te, które ma-
gicznego wywijania szydełkiem 
chcą się nauczyć. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w 
organizację wystawy.

Matematycy także malują
W sobotnie popołudnie, 3 czerw-
ca w Domu Kultury w Górze 
otwarta została wystawa malar-
stwa Janiny Goździewicz, emery-
towanej nauczycielki matematyki 
z LO w Górze. W wydarzeniu 
udział wziął Zastępca Burmistrz 

Góry Andrzej Rogala, który w 
imieniu Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz złożył na ręce ar-
tystki najlepsze życzenia oraz 
bukiet kwiatów. Burmistrz Góry 
życzyła artystce wielu twórczych 
pomysłów oraz dalszej owocnej 

pracy artystycznej. Wśród obec-
nych na sali znajdowali się człon-
kowie rodziny, znajomi, przyja-
ciele, mieszkańcy Góry, a także 
koledzy i koleżanki Pani Janiny 
- nauczyciele. 
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Dzień Matki w Klubie Seniora Pogodna Jesień
Dnia 26 maja obchodzony jest „Dzień Matki”. Z tej okazji, dzień wcześniej, Górowskie Stowa-
rzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień” działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze 
zorganizowało uroczyste obchody święta mam. 

W uroczystości wzięli udział za-
proszeni goście: Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Zastępca 

Burmistrz Góry Andrzej Roga-
la, Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Górze Edyta Li-
siecka i Dyrektor Domu Kultu-
ry w Górze Danuta Piwowarska
-Berus.

Uroczystość rozpoczął Prezes 
Stowarzyszenia Bronisław Bar-
na, który w swoim przemó-

wieniu nakreślił obraz kobiety, 
w szczególności na poziomie 
bycia matką, ukazał rolę matek 
w życiu rodzinnym i społecz-
nym. Kończąc przemówienie 
Prezes złożył najlepsze życzenia 

wszystkim matkom i wręczył 
Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz bukiet kwiatów w po-
dziękowaniu za obecność i pa-
tronowanie działalności Klubu 
Seniora. Burmistrz Góry po-
dziękowała za zaproszenie pod-
kreślając, że podziwia członków 
i członkinie Klubu Seniora za 
zapał do pracy, zaangażowanie 
oraz otwartość. Za bycie skarb-
nicą wielkiego życiowego do-
świadczenia oraz impulsem do 
podejmowania kolejnych dzia-
łań. W trakcie spotkania wy-
stąpiły również dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Górze, któ-
re zaprezentowały swoje umie-
jętności taneczne, wokalne oraz 
recytatorskie, i w ten sposób 
uczciły wszystkie mamy obecne 
na sali.

Dla dzieci i zdrowia
W dniu 1. VI. br. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi w Glince wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych „Daj szansę” zorganizował obchody 
Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego połączone z Festynem Zdro-
wia. Impreza jest organizowana w placówce po raz kolejny i cie-
szy się dużym powodzeniem wśród uczniów i rodziców, którzy 
również włączają się w organizację tego dnia.

W imprezie udział wzięła także 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz oraz Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty, Kultury i Sportu 
UMiG Izabela Baranowska.

Burmistrz Góry podziękowała 
za organizację wydarzenia, ak-
tywność sportową i działania 
prozdrowotne. Pogratulowała 
także przedszkolakom udziału 
w Ogólnopolskim Maratonie 
„Sprintem do maratonu”, w 
którym dzieci z Glinki przebie-
gły blisko 12 km. Z okazji zbli-
żających się wakacji Burmistrz 
Góry życzyła pomyślnego za-
kończenia roku szkolnego, do-
brych ocen, a w związku z Mię-
dzynarodowym Dniem Dziecka 
Burmistrz obdarowała dzieci 
słodkościami.

Głównym celem imprezy jest 
propagowanie zdrowego stylu 
życia poprzez aktywne spędza-
nie czasu, zdrowe nawyki ży-
wieniowe oraz czynne uprawia-

nie sportu. Proponowane przez 
organizatorów atrakcje mają 
zachęcić wszystkich do podej-
mowania szeroko rozumianej 
aktywności fizycznej i zaintere-
sowanie najmłodszych sportem.
W ramach imprezy dzieci brały 
udział w konkurencjach sporto-
wych, plastycznych, warsztatach 
kulinarnych oraz grach i zaba-
wach. Każdy mógł zjeść kiełba-
sę z grilla, gotowaną kukurydzę 
lub zdrowe desery.

VI Górowska Noc Muzealna
26 maja 2017 r. odbyła się VI Górowska Noc Muzealna. Wzorem dobrej, europejskiej tradycji , 
w maju organizowane są „noce muzealne” w trakcie których otworem, dla zwiedzających,  stoją 
sale muzealne. 

W programie tegorocznej  Górow-
skiej Nocy Muzealnej były  wysta-
wy; warsztaty z genealogii, które 

prowadził nieoceniony Arkadiusz 
Bielecki;  konkursy o Górze; gra 
miejska „Śladem górowskich za-
bytków”, w której uczestniczyła 
młodzież pod opieką wolontariu-
szek z Gimnazjum nr 2; prezen-
tacje multimedialne o średnio-
wiecznych narzędziach tortur i 
o legendach, które występują na 
terenie powiatu górowskiego itp.  
Wydarzeniem inaugurującym noc 
muzealną była inscenizacja  „Kró-
lewskie śniadanie” osnuta właśnie 

na jednej z tych legend. Insceniza-
cję zaprezentowała grupa teatralna 
z Gimnazjum nr 2 w Górze pro-

wadzona przez Katarzynę Zdano-
wicz, gościnnie wystąpiły Jolanta 
Wrotkowska i Elżbieta Kalecka 
z LGD „Ujście Baryczy”. Scena-
riusz napisała Danuta Milkiewicz 
z Teatrzyku Małego Widza. Potem 
wszyscy zainteresowani przenieśli 
się do „pałacyku”, gdzie mieści się 
Pracownia Historii i tam odbyła się 
druga część VI Górowskiej Nocy 
Muzealnej. I jak ocenili zwiedza-
jący „ było przyjemnie i ciekawie”. 
Z wielkim zainteresowaniem spo-

tkały się warsztaty z genealogii. 
Jeden z uczestników, pokierowany 
przez prowadzącego,  odszukał swe 

korzenie w XVII wieku. Imprezę 
przygotowały: Pracownia Histo-
rii Ziemi Górowskiej prowadzo-
na przez PCDNiPPP w Górze, 
Dolnośląski Punkt Informacyj-
no-Doradczy prowadzony przez 
Fundację Pomocy Szkole im. E. 
Machniewicza oraz Gimnazjum 
nr 2 w Górze we współpracy z Te-
atrzykiem Małego Widza.

eM

Przyłapani na czytaniu
Kontynuujemy nasz kon-
kurs „Przyłapani na czy-
taniu”, którego celem jest 
propagowanie czytelnic-
twa wśród młodszych i 
starszych. Prezentujemy 
kolejne zdjęcie nadesła-
ne w ramach konkursu. 
Zachęcamy czytelników 
do przysyłania ciekawych 
fotografii – nagrodą jest 
książka „Przeszłość w 
legendach zaklęta”, w 
której spisane zostały le-
gendy dotyczące Ziemi 
Górowskiej. Zachęcamy 
czytelników do nadsyła-
nia ciekawych zdjęć.

Tyle ciekawych książek, którą wypożyczyć ? - zastanawia się Gabrysia.
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I Górowski Koncert „Moja Ojczyzna
10 czerwca 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze miał miejsce I Górowski Koncert „Moja Ojczyzna”. Odbył się on pod honorowym patronatem 
Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz. Współorganizatorami koncertu byli: Urząd Miasta w Górze, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Dom 
Kultury w Górze, placówki oświatowe z Gminy Góra oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi KRESOWIAK w Witoszycach. 

Wśród zaproszonych gości na 
widowni zasiedli m.in.: Iwo-
na Kozłowska Radca - Mini-

ster Naczelnik Wydziału Spraw 
Programowych Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polaka-
mi za Granicą, Viktoria Liasko-
vska-Shchur Prezes Żytomier-
skiego Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie, Grażyna 
Orłowska Sondej Redaktor Te-
lewizji Polskiej Wrocław, Anna 
Kolibek Kierownik PT KRUS 
w Górze, Barbara Chrystman- 
Kurzawa z Nadleśnictwa Góra, 
Dyrektorzy Placówek Oświa-
towych Gminy Góra, Regina 
Kumala Prezes Zarządu Górow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, sołtysi wsi z Gminy 
Góra, Aleksandra Gul-Kępska 
specjalista ds. marketingu OSI 
FOODWORKS POLAND, 
Henryk Adamus Prezes Związ-
ku Kombatantów w Górze oraz 
mieszkańcy gminy i powiatu 
górowskiego.
Koncert rozpoczął Polonez w 
wykonaniu uczniów z Zespołu 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le w Witoszycach oraz utwór 
„Rota” w wykonaniu nauczy-
cielskiego Chóru Pro Bono, 
którym to występem zbudo-
wał niesamowitą atmosferę. Po 
przywitaniu gości Zespół „Wro-
nowianki” zaprezentował się w 
utworze „Polskie kwiaty”, a na-
stępnie głos zabrała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz. Bur-
mistrz podziękowała wszystkim, 
którzy wzięli udział w I edycji 
Koncertu. Szczególnie podzię-

kowała Iwonie Kozłowskiej z De-
partamentu Współpracy z Polo-

nią i Polakami za Granicą MSZ. 
Słowa podziękowania Burmistrz 
skierowała także do członków 
zespołu „Dzwoneczki” i „Koro-
liski” z Żytomierza na Ukrainie 
i kierowników obu zespołów. 
Udział młodzieży z Żytomie-
rza w górowskim Koncercie to 
świetna okazja do nawiązania 
stałej współpracy między mło-
dzieżą z Żytomierza, a uczniami 
szkół z naszej Gminy. Burmistrz 
Góry na ręce Prezes Związku 
Polaków na Ukrainie  obwodu 

żytomierskiego Wiktorii Liasko-
vskiej-Shchur złożyła pamiątkę 
prezentującą Wieżę Głogowską. 
Pani Prezes podziękowała 
władzom lokalnym oraz dyrekcji 

szkoły w Witoszycach, za 
możliwość wystąpienia podczas 

koncertu, ciepłe przyjęcie 
oraz za czas spędzony w 
Gminie Góra. Prezes wyraziła 
zadowolenie z przyjazdu 
na Dolny Śląsk i zaprosiła 
wszystkich do odwiedzenia 
Żytomierza i Polaków tam 
mieszkających. Głos zabrała 
także Iwona Kozłowska, która z 
ramienia MSZ podziękowała za 
integrację mieszkańców Gminy 
Góra z Polakami mieszkającymi 
na Ukrainie. Podkreśliła udział 
społeczności Góry w inicjatywie 

„Mogiłę Pradziada ocal od 
zapomnienia”. Wyraziła radość 
z nawiązanej współpracy oraz 
życzyła wielu spotkań po obu 
stronach granicy. Następnie głos 

zabrał Leszek Stecki Dyrektor 
Zespołu Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole im. Władysława 
Reymonta w Witoszycach, 
który podziękował wszystkim, 
którzy dołączyli do organizacji 
Koncertu, młodzieży, zespołom 
i wszystkim zgromadzonym 
na sali. Dyrektor zapowiedział 
kontynuowanie Koncertu w 
kolejnych latach. Następny 
utwór Chóru Pro Bono z 
piosenką „Cicho sza”, a potem 
sceną zawładnęły zespoły z 
Ukrainy – „Koroliski” i „Dzwo-
neczki” prezentując tańce 
oraz piosenki. Wystąpili także 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Górze, ZSPiP w Wito-
szycach, dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 3 w Górze oraz z 

Przedszkola Publicznego nr 1 w 
Górze. Swoje umiejętności wo-
kalne zaprezentowali również 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Górze, Gimnazjum nr 

2 w Górze, Gimnazjum nr 1 w 
Górze, Zespół Niezapominaj-
ki z Góry oraz Wronowianki z 
Wronowa. Koncert przebiegł 
w bardzo ciekawej, chwilami 
wzruszającej atmosferze. Po 
koncercie wszystkich zaproszo-
no na kawę i ciasto.
Dzień wcześniej członkowie 
zespołów „Dzwoneczki” i „Ko-
roliski” z Żytomierza spotkali 
się z Burmistrz Góry w UMiG. 
Spotkanie przebiegało w bardzo 
miłej i życzliwej atmosferze. 
Goście opowiadali o obu zespo-
łach – ich historii, karierze oraz 
występach na terenie całej Pol-
ski i Ukrainy. Opowiadali także 

o Żytomierzu i życiu Polaków 
na Ukrainie. Nasi Rodacy zło-
żyli zaproszenie władzom Gmi-
ny do odwiedzenia Żytomierza 
i Polaków tam mieszkających. 
Natomiast Burmistrz Góry po-
dziękowała dzieciom za to, że 
wystąpią na górowskiej scenie i 
zaprezentują się mieszkańcom. 
Goście i opiekunowie obdaro-
wani zostali drobnymi upomin-
kami, które wręczyła Burmistrz 
Góry, wspólnie z Zastępcą, 
Skarbnikiem, Sekretarzem oraz 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu życząc także 
powodzenia podczas występów 
na Koncercie oraz miłego po-
bytu na Ziemi Górowskiej. Na 
zakończenie spotkania wszyscy 
udali się przed budynek Urzę-
du, gdzie zrobiono pamiątkowe 
zdjęcie.
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Srebrny jubileusz  Parafii w Kłodzie Górowskiej
10 czerwca br. w Kłodzie Górowskiej odbyła się duża lokalna uroczystość – Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego obchodziła 25. rocznicę utworzenia. Rów-
nież 25-lecie posługi kapłańskiej w tej parafii świętował ks. proboszcz Stanisław Orłowski. Z okazji tak zacnego Jubileuszu do wiernych przybył  ks. bp Adam  Ba-
łabuch, który koncelebrował mszę świętą w asyście ks. dziekana Henryka Wachowiaka i ks. proboszcza Stanisława Orłowskiego oraz w obecności wszystkich księży 
Dekanatu Góra Wschód.

W uroczystej mszy św. licznie 
uczestniczyli wierni z parafii 
p.w. Podwyższenia Krzyża Św., 
obecna była Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz wraz z Za-

stępcą Burmistrz Andrzejem 
Rogalą, Sekretarzem UMiG 
Tadeuszem Otto, Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Jerzym 
Kubickim, Skarbnikiem  Mar-
kiem Balowskim, Naczelnikiem 
Wydziału Inwestycji Piotrem 
Głowackim. Przybyli radni, soł-
tysi okolicznych wsi, zaproszeni 
goście. Wiernych i gości powitał 
hejnałem na trąbce myśliwskiej 
leśniczy Dawid Gągała, a całej 
mszy oprawę muzyczną zapew-
nił ks. Janusz Bobowski z Czer-
niny. Na początku słowami po-

ezji biskupa i księdza proboszcza 
powitał Józef Bańkowski z 
Zawieścic, potem głos zabra-
ła, w imieniu parafian, Bożena 
Gawlicz, pokrótce przedstawia-

jąc dzieje parafii. Słowo na nie-
dzielę odczytał dyrektor ZSPiP 
w Ślubowie Piotr First, drugie 
czytanie przypadło w udziale 
radnej Agnieszce Jędryczka. Na-
tomiast w kazaniu do wiernych 
bp. A Bałabuch odniósł się do 
symboliki krzyża św., a także do 
25. lat posługi kapłańskiej ks. S. 
Orłowskiego w Kłodzie Górow-
skiej. Z kolei ks. proboszcz S. 
Orłowski na zakończenie mszy 
św. przypomniał najważniejsze 
daty i fakty z okresu minionych 
25 lat. Przypomniał początki 

swojej drogi kapłańskiej, która 
rozpoczęła się w Dzierżonowie  
i najważniejsze daty związane z 
parafią w Kłodzie Górowskiej: 
erygowanie parafii 27 czerwca 

1992 r., wmurowanie kamienia 
węgielnego w 1993 r., poświęce-
nie kościoła 1 VI 1996 r. Do pa-
rafii należy 7 wsi: Borszyn Mały, 
Grabowno, Kłoda Górowska, 
Ślubów, Szedziec, Wieruszowice 
i Zawieścice. I trochę statystyki 
- w parafii, w chwili utworzenia 
mieszkało 1530 osób, obecnie 
1431. Zmarło 408 wiernych, 
udzielono 730 chrztów, 531 I 
Komunii św.; do sakramentu 
bierzmowania przystąpiło 685 
osób;  ślub kościelny zawarło 
287 par, 1 osoba dostąpiła po-

wołania kapłańskiego. Od 11 
lat w parafii działa świetlica śro-
dowiskowa, od 15 lat parafianie 
uczestniczą w akcji zbierania 
pieniędzy na Klinikę Hemato-
logii Dziecięcej we Wrocławiu. 
Dotychczas przekazano na ten 
cel 50 tys. zł. Wyremontowa-
na została kaplica mszalna p.w. 
NMP Częstochowskiej w Ślu-
bowie, odnowiono kościół, ple-
banię, cmentarz w Ślubowie. 
Od samego początku, czyli od 
1992 r. prowadzone są księgi 
metrykalne oraz kroniki kościel-
ne, których uzbierało się już 5. I 
to, co pamięć ludzka może róż-
nie zapamiętać, dla potomnych 
i na wieczną pamiątkę zapisa-
ne i zilustrowane jest w owych 
kronikach. Ks. proboszcz Stani-
sław Orłowski był wielokrotnie 
doceniany i uhonorowany za 
swą pracę na rzecz parafii i jej 
mieszkańców. Otrzymał tytuł 
Honorowego Kanonika Kapi-
tuły Wrocławskiej, zaszczytny 
tytuł Wolontariusza Roku, Za-
służony dla Ziemi Górowskiej, 
uhonorowany „Kroplą Życia” 
za wsparcie dzieci z choroba-
mi nowotworowymi, nagro-
dą Burmistrz Góry za pracę w 
oświacie, nagrodami dyrektora 
szkoły w Ślubowie, gdzie uczył 
katechezy i wieloma innymi, nie 
mniej ważnymi wyróżnieniami. 
Ks. proboszcz podziękował za 
wsparcie i pomoc, jaką otrzy-
mywał od swych przewodników 
duchowych, od władz samo-

rządowych, radnych, sołtysów, 
mieszkańców wsi.
Na zakończenie mszy św. głos 
zabrała Burmistrz Góry I. 
Krzyszkiewicz, która w imieniu 
swoim i współpracowników zło-
żyła życzenia dalszej tak ofiarnej 
pracy na rzecz wspólnoty pa-
rafialnej, życzyła siły, energii i 
determinacji, podkreśliła fakt, 
że ks. proboszcz dba nie tyl-
ko o życie duchowe wiernych, 
ale także wspomaga wszystkich 
potrzebujących, organizując 
im spotkania, wycieczki, piel-
grzymki, opiekuje się od 11 lat 
świetlicą terapeutyczną. Wrę-
czyła kosz pięknych czerwonych 
róż i inne dary. Bp Adam Ba-
labuch na ręce ks. proboszcza 
Stanisława przekazał oryginalny 
dar – ornat ze Światowych Dni 
Młodzieży obchodzonych w 
2016 r. Równie piękne kwiaty i 
życzenia otrzymał ks. proboszcz 
z rąk sołtysek, a zarazem rad-
nych Rady Miejskiej Agnieszki 
Jędryczki i Małgorzaty Makles, 
które wystąpiły w imieniu wier-
nych i Rady Parafialnej. Bardzo 
miłym akcentem było spotkanie 
wszystkich w Rozette,  w trak-
cie którego goszczące w Górze 
dwa zespoły dzieci z Żytomierza 
na Ukrainie wyśpiewały ks. S. 
Orlowskiemu „100 lat” i dedy-
kowały serię piosenek.

Podczas tego święta dużo w szkole się działo
W dniu 1. 06 br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz odwiedziła Szkołę Podstawową nr 1, gdzie wzięła udział w Święcie Szkoły, połączonym z Dniem Dziecka 
oraz otwarciem stacji meteorologicznej. W uroczystości udział uczestniczyli także  Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UMiG Góra Izabela Baranowska, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Szuper, Kierownik KRUS w Górze Anna Kolibek.

Wszystkich zgromadzonych przy-
witała Dyrektor Szkoły Lilianna 
Biedulska, która przedstawiła cel 
imprezy oraz omówiła projekty 
realizowane w szkole. Następnie 
głos zabrała Burmistrz Góry, która 
podziękowała dyrekcji i nauczy-
cielom za troskę o wszechstronny 
rozwój swoich wychowanków, za-
pewnienie im ciekawej oferty zajęć 
pozalekcyjnych, a także trud wło-
żony w realizację wielu projektów 
edukacyjnych. Burmistrz Góry 
podkreśliła także, że nauczyciele 
kładą nacisk nie tylko na wysoki 

poziom kształcenia, lecz także przy-
gotowują młodych ludzi do aktyw-
nego i twórczego udziału w życiu 
społecznym. Życzyła nauczycielom 
sukcesów w pracy dydaktycznej i 
satysfakcji z kształcenia młodych 
umysłów, natomiast uczniom ra-
dości ze zdobywania nowej wiedzy 
oraz przeprowadzania ciekawych 
doświadczeń i prac badawczych w 
nowej stacji meteorologicznej. Sło-
wa podziękowania Burmistrz Góry 
skierowała także w stronę nauczy-
ciela SP1 w Górze  Arkadiusza Bie-
leckiego, który jest pomysłodawcą i 

koordynatorem projektu „Szkolny 
Program Badawczy GLOBE”, w ra-
mach którego przy szkole powstała 
stacja meteorologiczna. Dziękując 
Panu Bieleckiemu za rozbudzanie 
wśród uczniów ciekawości świata, 
ujawnianie ich pasji i motywowa-
nie do twórczej pracy, Burmistrz 
Góry życzyła radości z efektów po-
dejmowanych przedsięwzięć, entu-
zjazmu w dążeniu do wytyczonych 
celów oraz satysfakcji z sukcesów, 
wiele zdrowia i osobistego szczę-
ścia. Impreza połączona była także 
z Festynem Zdrowia, przygotowa-

nym przez uczestników projektu 
„Czas na zdrowie” Fundacji Ban-
ku Ochrony Środowiska. Była to 
wspaniała okazja do rozpowszech-
niania poprzez zabawę wiedzy na 
temat zdrowego żywienia, zdrowej 
żywności i rolnictwa ekologicznego. 
Każda z klas przygotowała stoiska, 
na których znajdowało się zdrowe, 
ekologiczne jedzenie. Po zakoń-
czeniu pierwszej części dokonano 
oficjalnego otwarcia stacji meteo-
rologicznej, funkcjonującej dzięki 
pomysłowi  nauczyciela Arkadiu-
sza Bieleckiego, dofinansowanemu 

przez Gminę Góra i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Otwarcia 
dokonała Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz oraz Izabela Ba-
ranowska Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu, Lilianna 
Biedulska Dyrektor SP1 w Górze, 
Arkadiusz Bielecki pomysłodawca i 
koordynator powstania stacji, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców SP1 
oraz przedstawiciel uczniów.
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Wieści ze szkół i przedszkoli
Nadeszły upragnione wakacje, w tym roku prawie o tydzień wcześniej niż w poprzednich latach, gdyż powrócono do tradycji, że rok szkolny kończyć się będzie 
24.06., a że dzień ten przypadł w sobotę, zakończono rok szkolny 2016/2017  już 23. Czerwca.

Szkoły i przedszkola Gminy 
Góra uroczyście świętowa-
ły to wydarzenie. Najlepszym 
uczniom wręczano nagrody, dy-
plomy, statuetki, puchary. Były 
łzy wzruszenia, gorące pożegna-
nia, wspomnienia z poprzednich 
lat – słowem w każdej placówce 

oświatowej Gminy dużo się 23 
czerwca działo. Przejęci rodzice, 
uradowani uczniowie i nieco 
mniej - nauczyciele, dla których 
mijający rok zapewne długo 
pozostanie w pamięci ze wzglę-
du na zmiany oświatowe, które 
czekają od 1 września. Przesta-
ją samodzielnie funkcjonować 
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum 
nr 2 oraz Gimnazjum w Czerni-
nie. „Jedynkę” wchłonie Szkoła 
Podstawowa nr 1, a „dwójkę” 
Szkoła Podstawowa nr 3, nato-
miast w Czerninie z nazwy szko-
ły zniknie słowo „gimnazjum” i 
pozostanie tylko szkoła podsta-
wowa i przedszkole. Wracając 
do uroczystości zakończenia 
roku szkolnego - chciałabym 
zwrócić uwagę na dwa wydarze-
nia, które miały miejsce 22 i 23 
czerwca. Uroczystości zbiegły 
się bowiem z pożegnaniem wie-
loletnich dyrektor dwóch placó-
wek: Przedszkola Publicznego 
nr 1 im. Marii Konopnickiej 
Urszuli Ratajczak  i Gimnazjum 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej-
Curie Marioli Żywickiej – obie 
Panie przechodzą bowiem na 
emeryturę. W uroczystościach 
zakończenia roku i pożegna-
niu zasłużonych Dyrektorek 
udział wzięła Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz i Naczelnik 

Oświaty, Kultury i Sportu Iza-
bela Baranowska. 
Pani Urszula Ratajczak pracę 
w oświacie rozpoczęła w 1971 
r. i była to Szkoła Podstawowa 
w Giżynie. Została tam zatrud-
niona na stanowisku nauczycie-
la. Od 1972 r. rozpoczęła pracę 

jako nauczyciel przedszkola, 
najpierw w Przedszkolu Pań-
stwowym nr 2 w Górze, a na-
stępnie od 1974 r. w Przedszko-
lu Publicznym nr 1 w Górze. 
W 1990 r. Urszula Ratajczak 
została dyrektorem Przedszko-
la i funkcję tę pełnić będzie do 
końca sierpnia br., bo tak trwa 
rok szkolny. Za swoją pracę od-
znaczana była wielokrotnie na-
grodami i wyróżnieniami, m.in. 
Złotą Odznaką ZNP, Odznaką 
Przyjaciel Dziecka, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotym Medalem za Długo-
letnią Służbę oraz wielokrotnie 
nagrodami Burmistrza Góry. 
Burmistrz podziękowała Urszuli 
Ratajczak za wieloletnią współ-
pracę, otwartość i zaangażo-
wanie w wypełnianiu misji na-
uczyciela i dyrektora placówki 
przedszkolnej, a także w dążeniu 
do rozwoju Przedszkola i grun-
townego remontu budynku. 
Burmistrz Góry przypomniała 
zgromadzonym drogę zawodo-
wą Dyrektor - po 46 latach ak-
tywności zawodowej przyszedł 
czas na zasłużony odpoczynek. 
Na ręce Dyrektor Burmistrz 
Góry oraz Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu zło-
żyły bukiet kwiatów oraz drob-
ny upominek. Z okazji przejścia 

na emeryturę Dyrektor otrzy-
mała także Nagrodę Burmistrza. 
Kwiaty i podziękowania dla 
Dyrektor złożyła także delega-
cja nauczycieli Przedszkola oraz 
Rady Rodziców. 
Natomiast 23 czerwca w sali 
kinowej Domu Kultury uroczy-

stość zakończenia roku szkolne-
go świętowali uczniowie Gimna-
zjum nr 1. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in.: Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu UMiG Iza-

bela Baranowska, Przewodni-
cząca Rady Rodziców Krystyna 
Ziubroniewicz, ppłk Krzysztof 
Ślusarz oraz płk Włodzimierz 
Walczak współpracujący z Gim-
nazjum, a także Wioletta Sku-
pin i Tadeusz Nowicki – wie-
loletni Przewodniczący Rady 
Rodziców. Burmistrz Góry Ire-

na Krzyszkiewicz, która podzię-
kowała Dyrektor za 35 lat pracy 
w górowskiej oświacie, wzorowe 
wypełnianie obowiązków służ-
bowych, a także sumienność 
i zaangażowanie w codzienną 
pracę oraz kompetentne i rzetel-
ne kierowanie placówką oświa-
tową. Burmistrz Góry podkre-
śliła trud i poświęcenie włożone 
przez Panią Dyrektor w eduka-
cję oraz wychowanie młodzie-
ży szkolnej, przewodnictwo w 
drodze do zdobywania wiedzy 
oraz kształtowanie młodych 
umysłów i charakterów, które 
zasługują na szczególne uznanie. 
Burmistrz Góry życzyła Dyrek-
tor Marioli Żywickiej zdrowia, 
pomyślności w życiu osobistym, 
spełnienia wszelkich planów i 
zamierzeń oraz uznania i sza-
cunku ze strony wychowanków. 
Na ręce Dyrektor Burmistrz 
Góry złożyła bukiet czerwonych 
róż wraz z Nagrodą Burmistrza. 
Podziękowania za współpracę 
na ręce Dyrektor złożyli także 
byli wieloletni Przewodniczący 
Rady Rodziców, obecna Prze-
wodnicząca oraz przedstawicie-
le wojska, a w  imieniu grona 
pedagogicznego, pracowników 
i uczniów Gimnazjum nr 1 po-

dziękowania oraz życzenia Dy-
rektor Marioli Żywickiej złożyła 
Małgorzata Stolarczyk.
Pani Mariola Żywicka pracę 
w oświacie rozpoczęła w roku 
1982. Była to Szkoła Podsta-
wowa w Czerninie, potem, po 
krótkiej przerwie, w 1999r. 
Gimnazjum nr 2 w Górze, by 

od 1.09. 2002 objąć stanowi-
sko dyrektor w Gimnazjum 
nr 1. Funkcje te pełniła nie-
przerwanie do chwili obec-
nej. Wielokrotnie nagradzana: 
Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Odznaką Przyjaciel Dziecka, 
Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotym Medalem 
za „Długoletnią Słuzbę”, na-
grodą Kuratora Oświaty, Na-
grodami Burmistrza Góry. 
W zmiany oświatowe wpisują 
się także nowe powołania dy-
rektorskie, gdyż kadencja kil-
ku dyrektorów dobiegła końca 
lub też, jak w przypadku wyżej 
wymienionych Pań, zakończy-
ła się przejściem na emeryturę. 
Od 1 września 2017 r. Dyrek-
torem Przedszkola nr 1, wyło-
nionym w drodze konkursu,  
została Aleksandra Pacholska, 
w Gimnazjum nr 1, po połą-
czeniu ze Szkołą Podstawową 
nr 1 dyrektorem będzie Lilian-
na Biedulska. W Gimnazjum 
nr 2, po połączeniu ze Szkołą 
Podstawową nr 3 Bożena Do-
mańska; w Czerninie, w wyni-
ku konkursu, Dorota Adam-
ska; w ZSPiP w Witoszycach, 
również w wyniku, konkursu 
Leszek Stecki. W pozostałych 

szkołach i przedszkolach Gmi-
ny Góra dyrektorzy pozostają 
ci sami, gdyż ich kadencja trwa. 
Będą zmiany na stanowiskach 
wicedyrektorów – ale o tym w 
sierpniowym wydaniu PG.



11

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Materiał opracowany przez LGD Ujście Baryczy.  

Instytucja Zarządzające PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Materiał Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020

Jednym z zadań Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” jest organizacja naborów wniosków na 
dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze funkcjonowania LGD w ramach działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w   ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
PROW 2014-2020. Pierwsze nabory wniosków dobiegły końca. W terminie 18.04-05.05.2017r. beneficjenci 
składali wnioski, które dotyczyły:  podejmowania działalności gospodarczej; rozwoju działalności gospodarczej;  
wzmocnienia kapitału społecznego;  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej.
Złożonych zostało 10 wniosków na łączną kwotę 1,5 miliona złotych. Największym zainteresowaniem 
cieszyło się dofinansowanie dotyczące podejmowania działalności gospodarczej – 6 wniosków. Następnie: 
rozwój działalności gospodarczej - 1 wniosek; wzmocnienie kapitału społecznego – 1 wniosek; infrastruktura 
turystyczna – 2 wnioski. Wszystkie wnioski zostały ocenione przez Radę LGD, składającą się z 11 osób, 
wybranych  z grona członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają 
być realizowane w ramach przyjętej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada posiada w 
swoim składzie reprezentantów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, przy czym każda z 
tych osób jest również mieszkańcem obszaru LGD „Ujście Baryczy”.  Rada reprezentuje wszystkie gminy 
członkowskie, poszczególne sektory oraz grupy interesów przy zachowaniu wymaganych prawem parytetów.  
Wszystkie wnioski zostały ocenione pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami 
wyboru, a następnie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji. Dzięki szeroko 
prowadzonemu doradztwu większość wniosków była bardzo dobrze napisana i ich ocena nie przysparzała Radzie 
LGD żadnych problemów. Planując kolejne nabory, zachęcamy beneficjentów do korzystania z bezpłatnego 
doradztwa i pomocy biura LGD. Konsultacje z pewnością wpłyną na jakość wniosków, ułatwią ich napisanie 
oraz skompletowanie niezbędnych załączników. W obecnym budżecie LGD ponad 50 % środków, czyli 2,5 
mln zł przeznaczonych jest na działania związane z dofinansowaniem podejmowania lub rozwoju działalności 
gospodarczej. W związku z tym, że kwoty funduszy przeznaczone dla beneficjentów nie zostały jeszcze w 
pełni wykorzystane,  planowane są następne nabory wniosków już w drugiej połowie roku. Ponadto, jesienią 
2017 roku odbędzie się cykl działań informacyjnych związanych z projektami grantowymi skierowany przede 
wszystkim do organizacji pozarządowych i gmin członkowskich. Harmonogram planowanych naborów oraz 
działań komunikacyjnych znajduje się na stronie ujsciebaryczy.pl. Zapraszamy do korzystania z różnorodnych 
działań LGD Ujście Baryczy oraz do współpracy.
Od stycznia 2017 biuro LGD mieści się w Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 11-13 (stara łaźnia), I 
piętro, pok. 13, tel. 65/30 700 30.
                      Ilość wniosków z gminy:    
rodzaj działania

g m . 
Góra

g m . 
Niechlów

g m . 
Wąsosz

Suma (zł)

Podejmowanie działalności gospodarczej 3 2 1 600000
Rozwój działalności gospodarczej 1 197330
Wzmocnienie kapitału społecznego 1 301883
Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna 1 1 363105

Bóg jest Miłością - felieton 
religijny na 2 lipca 2017 r. 
Mamy wiek XXI. W tym wieku 
podziwiamy technikę i postęp. 
Rozum dzisiejszego człowieka 
wzbił się tak wysoko, że dojechał 
do stratosfery. Czy wiedza i nauka 
pójdą jeszcze dalej? Czy dojdą do 
Boga? Czy myślą o Nim? Nie bar-
dzo. Szkoda, bo Bóg to najlepszy 
przyjaciel. Tak mówią Żydzi. A oni 
nie uznają naszego Mesjasza i nie 
wiedzą, nie chcą wiedzieć, co mó-
wią Ewangelie Nowego Testamen-
tu. Kto jest ważniejszy: Jezus czy 
twoja matka? Kto jest więcej god-
ny miłości: Jezus czy twój ojciec? 
Trzeba pamiętać - Pan Jezus po-
nad wszystko i ponad wszystkich, 
bo miłość Jego jest nieskończenie 
większa, niż wszelkie inne miłości.
Podam 3 nieśmiertelne pomni-
ki Jego miłości: Żłóbek, Krzyż, 
Ołtarz. Patrzmy na żłóbek. Bóg 
— Człowiekiem! Największa fan-
tazja ludzka czegoś podobnego 
wymyślić nie mogła! Dziecię Boże 
w stajence! Cud tak wielki, że myśl 
ludzka się rwie, rozum ustaje. 
Bóg Niepojęty płacze w żłóbku. 
Nieskończenie wielki i bogaty nie 
ma tego, co jest najpotrzebniejsze 
do codziennego użytku. Święty, 
Mocny, Nieśmiertelny staje się 
człowieczym prochem skazanym 
na zimno, głód, ból, cierpienie i 
śmierć! I pytamy: Dlaczego? Jaki 
interes miał? Czy się zapomniał? 
Sławę chciał zdobyć? Nie! Tylko 
miłość! To słowo wszystko tłu-
maczy. Tak Bóg umiłował świat... 
Kiedy sobie uprzytomnię, że Bóg 
jest Nieogarniony, a tu widzę sła-
be niemowlę, na sianie złożone, 
w żłobie, w stajni — na ten wi-
dok łzy stają oczach, bo Cyganie 
rodzą się w lepszych warunkach... 
Bóg umiłował świat! Tak, ale to 
dopiero pierwszy etap miłości Bo-
żej! Patrzmy na drugi. Kalwaria, 
Krzyż! Co się stało? Żydzi oskar-
żyli, ukrzyżowali! To zbyt wielkie 
uproszczenie największego dra-
matu, jaki miał miejsce w historii 
ludzkości. Tego dramatu, podob-
nie jak tajemnicy Wcielenia, nigdy 
rozum nasz nie pojmie. Bo jak? 
Człowiek niewinny, święty, najle-
piej wychowany, Cudotwórca, tyle 
dobroci wszystkim okazał — a tu 
motłoch żydowski, żołnierze, kaci, 
Piłat... rzucają się na Niego, sądzą, 
skazują i zabijają? Tak. Ale musimy 
to sprostować. Jedynym i najwięk-
szym katem, który przybił Jezusa 
do krzyża, była miłość. Umarł, bo 
miłował. Miłował, dlatego umarł. 
Miłował, dlatego poddał się krwa-
wej scenie biczowania. Miłował, 

dlatego wziął krzyż na zbolałe ra-
miona i szedł na miejsce kaźni. 
Miłował, dlatego wisiał na krzyżu 
wśród dwóch łotrów, podczas gdy 
krew sączyła się z rozdartych rąk 
i nóg i cicho spadała na ziemię. 
Miłował, gdy konając na krzyżu 
modlił się za swych oprawców: 
„Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą 
co czynią”. Miłował, gdy wisząc na 
krzyżu oddał nam Swoją Matkę: 
Oto syn twój! Oto Matka twoja! 
Miłował, gdy w chwili dobrowol-
nie obranej, zawołał głosem wiel-
kim: „Ojcze w ręce Twoje oddaję 
ducha mego”. Miłował i z miłości 
umarł.  Miłością było całe Jego ży-
cie: każdy krok, każdy czyn, cud, 
słowo — ale tu na Golgocie mi-
łość ta doszła do największego na-
silenia. Bóg Nieskończony umiera 
z miłości, starty za grzechy nasze! 
„Jak robak, a nie człowiek, pośmie-
wisko ludu i wzgarda pospólstwa”. 
Oddać życie, to już koniec. Czy 
można jeszcze więcej miłować? 
Tak. Jeszcze jeden pomnik Jezuso-
wej dla nas miłości. Ołtarz. Kto by 
pomyślał, że coś podobnego może 
się stać? A jednak stało się. Umarł, 
zmartwychwstał, wstąpił do nieba, 
a mimo to jest z nami. I nie tylko 
na jednym miejscu. Jest w Polsce i 
we Francji, w Hiszpanii, w Niem-
czech, w całej Europie, w Amery-
ce, w Azji, w Australii, w Afryce 
— wszędzie, gdzie jest ołtarz i ka-
płan katolicki. Wszędzie jest, dzień 
i noc. My przychodzimy, chwilkę 
pozostajemy z Nim, potem idzie-
my do życia, do pracy, układamy 
się do snu, spać będziemy. A On 
będzie Sam. Będzie czekał... Jezu! 
Przecież to niemożliwe: Sam? 
Złodzieje przyjdą, bandyci, nowo-
czesne Herody przyjdą i znieważą 
Cię. Kiedyś Józef uciekał z Tobą do 
Egiptu. Dziś, kto cię będzie bronił? 
On wszystko wie, wszystko prze-
widział i mimo to zostaje. Miłuje, 
więc wymyślił sposób, aby Ofiarę 
Kalwarii powtarzano codziennie, 
na całym świecie. Jak w Wielki 
Piątek na krzyżu ofiarował Ciało 
i Krew Swoją Bogu Ojcu na zba-
wienie grzeszników, tak tu, na oł-
tarzach naszych, codziennie przez 
ręce kapłana będzie ofiarował 
Ciało i Krew Swoją Bogu Ojcu na 
zbawienie grzeszników. Tam, na 
Kalwarii, była ofiara krwawa. Tu 
jest ta sama ofiara, ale bezkrwawa.

ks. mgr Bernard Twardowski

Uwaga dawcy szpiku kostnego
W dniu 22.06.br. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz spotkała się z  
Leszkiem Lewandowskim – przed-
stawicielem Fundacji DKMS z 
Warszawy, zajmującej się m.in. reje-
stracją potencjalnych dawców szpi-
ku kostnego. W spotkaniu uczest-
niczyła także Izabela Baranowska 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz członkowie 
sztabu organizacyjnego akcji „Gra-
my dla Bartka vol. II” – Małgorza-
ta Stolarczyk i Arkadiusz Gortych.  
Celem spotkania było omówienie 
przeprowadzenia w Górze akcji 
rejestracji potencjalnych dawców 
szpiku kostnego.  Jest ona częścią 
akcji „Gramy dla Bartka vol. II” 

na rzecz Bartosza Małaczyńskie-
go – młodego mieszkańca Góry.  
Z pomocą Fundacji DKMS oraz 

Gminy Góra akcja przeprowa-
dzona zostanie w Górze, w dniach 
29-30 lipca 2017r. W chwili REd.

obecnej trwają czynności organiza-
cyjne. W najbliższym czasie ruszy  
promocyjna tego przedsięwzięcia, 

zachęcająca mieszkańców do reje-
stracji w bazie dawców szpiku.
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE

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

SP

BOŻENA MERTA

ANNA KOLIBEK

Absolutorium dla Zarządu 

Rada Powiatu Górowskiego 
podczas XIX sesji w dniu 6 
czerwca 2016 r. po zapozna-
niu się ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2016 r., 
sprawozdaniem finansowym za 
2016 r., opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 
dotyczącą sprawozdania z wy-
konania budżetu w 2016 r. (co 
ważne – po raz pierwszy od kil-
ku kadencji opinią bez żadnych 

uwag!), informacją o stanie 
mienia Powiatu Górowskiego, 
stanowiskiem Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu Górowskiego 
oraz opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 
o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Górowskiego w 
sprawie udzielenia absoluto-
rium Zarządowi Powiatu Gó-
rowskiego z wykonania budżetu 
za 2016 r. udzieliła Zarządowi 

Powiatu Górowskiego absolu-
torium z tytułu wykonania bu-
dżetu Powiatu Górowskiego za 
2016 rok. 
Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 9 radnych, przeciw 
było 5. W obradach sesji i głoso-
waniu nad absolutorium uczest-
niczyło 14 radnych.
  

Nabór uczestników do projektu PCPR 

Kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Górze 
informuje o możliwości uczest-
nictwa w projekcie „Człowiek jest 
zawsze najważniejszy”. Jest to pro-
jekt na rzecz integracji społeczno
-zawodowej z elementami usług 
specjalistycznego poradnictwa 
prawnego, rodzinnego i psycholo-
gicznego w celu poprawy sytuacji 
społeczno-zawodowej. 
Kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Górze 
informuje o możliwości uczest-
nictwa w projekcie z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 Oś priorytetowa 9 
Włączenie Społeczne, Działanie 
9.1.1 Aktywna Integracja Pod-
działanie 9.1.1 Aktywna Inte-
gracja – konkursy horyzontalne, 
Pierwszy typ operacji 9.1A, Kon-
kurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-
02-008/15,Tytuł projektu: „Czło-
wiek jest zawsze najważniejszy”. 
Projekt na rzecz integracji spo-
łeczno-zawodowej z elementami 
usług specjalistycznego poradnic-
twa prawnego, rodzinnego i psy-
chologicznego w celu poprawy 
sytuacji społeczno-zawodowej. 

Do udziału w projekcie mogą zgła-
szać się osoby z niepełnosprawno-
ścią (osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnieniu osób niepełnospraw-
nych j.t. Dz. U. 2011 r. Nr 127, 
poz. 721), kobiety i mężczyźni, 
zamieszkujący na terenie powiatu 
górowskiego, nieaktywni zawo-
dowo korzystający ze świadczeń/
usług Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie finansowanych 
na podstawie przepisów ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych (programy Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych). Może 
to być korzystanie trwałe z tych 
usług, jak również korzystanie na 
okoliczność udziału w projekcie. 
Dokumentem potwierdzającym 
niepełnosprawność jest posiada-
nie orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności lub orzeczenia Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. 
Projekt realizowany jest z myślą 
o mieszkańcach Powiatu Górow-
skiego, którzy z powodu niepeł-
nosprawności wymagają wsparcia 
przy zastosowaniu instrumentów 

aktywnej integracji. Celem pro-
jektu jest niwelowanie skutków 
niepełnosprawności, integracja 
społeczna osób niepełnospraw-
nych, podniesienie kompetencji 
życiowych i umiejętności spo-
łeczno-zawodowych uczestników 
projektu, w pełni wypełnianie ról 
społecznych oraz zmiana świado-
mości w postrzeganiu osób nie-
pełnosprawnych. 
W projekcie zastosowane będą 
formy wsparcia z zakresu akty-
wizacji społecznej edukacyjnej i 
zdrowotnej: 
1) poradnictwo specjalistyczne 
w zakresie ulg i uprawnień osób 
niepełnosprawnych 2 bloki tema-
tyczne o różnej tematyce dosto-
sowane do potrzeb uczestników 
(z poradnictwa oprócz uczestni-
ków będą mogły skorzystać oso-
by z otocznia: członkowie rodzin 
uczestników). 
2) zajęcia warsztatowe (trening 
kompetencji życiowych i umie-
jętności społeczno-zawodowych, 
asertywność), 
3) usługi integracyjne obejmujące 
edukację społeczną i obywatelską, 
4) kursy – przewidziano kurs 
komputerowy dla wszystkich 
uczestników, florystyczny dla Pań, 
pielęgnacji ogrodu dla Panów 
oraz kursy dobrane na podstawie 
indywidualnej diagnozy i potrzeb 
uczestników. 

5) zajęcia rehabilitacyjne w specja-
listycznym ośrodku rehabilitacyj-
nym. Stanowić będą uzupełnienie 
aktywizacji społecznej i edukacyj-
nej. 
Program wsparcia wynika z za-
twierdzonego wniosku o dofinan-
sowanie realizacji projektu na lata 
2016-2018. Działania projektowe 
są zgodne z dokumentem „Wy-
tyczne w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskrymina-
cji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnością oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020”. 
Pierwszeństwo udziału w projek-
cie będą miały następujące grupy 
docelowe: 
a) Osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym doświadczające wielo-
krotnego wykluczenia (z powodu 
choroby i niepełnosprawności), 
b) Osoby o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnospraw-
ności oraz z niepełnosprawnością 
sprzężoną (więcej niż jeden sym-
bol na orzeczeniu np. 05-R/10-N 
lub inne) z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Uczestnik projektu ma możliwość 
skorzystania z dofinansowania ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w zależności od indy-
widualnych potrzeb wynikających 
z rodzaju i stopnia niepełnospraw-
ności. Liczba uczestników jest 
ograniczona do 36 osób. W pro-
cesie rekrutacji zachowana będzie 
zasada równości szans i równego 
dostępu kobiet i mężczyzn. Pro-
jekt realizowany będzie od dnia 
01.07.2017 r. do 30.05.2018 r. 
Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie spełniające powyższe 
kryteria mogą zgłaszać swoją go-
towość do udziału w projekcie w 
terminie do dnia 15 lipca 2017 r. 
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Górze, ul. Armii Pol-
skiej 8, 56-200 Góra. 
Zgłoszenia przyjmowane są przez 
pracowników Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Górze: 
(pokój nr 11 Iwona Stankiewicz, 
pokój nr 5 Sylwia Biernacka i po-
kój nr 7 Agata Kubicka) tel. 65 
543 28 96, ul. Armii Polskiej 8. 

Mieszkańcy regionu 
zwycięzcami konkursu 
Tadeusz i Bożena Kozłowscy 
z Lubiela zajęli pierwsze miej-
sce w regionalnym etapie XV 
Ogólnokrajowego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”. Finał odbył się w siedzibie 
Państwowej Inspekcji Pracy w 
Legnicy. 
W regionalnym etapie komisja 
oceniła ład i porządek w obrę-
bie podwórza, zabudowań i sta-
nowisk pracy; stan budynków 
inwentarskich i gospodarczych, 
w tym schodów i używanych 
drabin oraz instalacji i urządzeń 
elektrycznych; wyposażenie 
maszyn w osłony ruchomych 
części, podpory i inne zabezpie-
czenia przed wypadkami; stan 
techniczny maszyn i urządzeń 
stosowanych w gospodarstwie; 
warunki obsługi i bytowania 
zwierząt gospodarskich; stoso-
wanie i stan oraz jakość środków 
ochrony osobistej, a także roz-
wiązania organizacyjne, tech-
nologiczne i techniczne wpły-
wające na bezpieczeństwo osób 

pracujących i przebywających w 
gospodarstwie rolnym. 
Państwo Kozłowscy zajmują 
się produkcją roślinną, uprawą 
zbóż. 
9 czerwca w uroczystym pod-
sumowaniu Konkursu uczest-
niczyła w imieniu Starosty 
Górowskiego Elżbieta Kwiat-
kowska – Sekretarz Powiatu, 
która pogratulowała rolnikom 
wspaniałej pracy i gospodar-
stwa, wręczając statuetkę z po-
dziękowaniem za godne repre-
zentowanie powiatu na szczeblu 
regionalnym. 12 czerwca odbyła 
się Komisja Wojewódzka. 
Zwycięzcom gratulujemy i trzy-
mamy przysłowiowe „kciuki” za 
naszych rolników by zakwalifi-
kowali się do etapu krajowego, 
gdzie - przypomnijmy - główną 
nagrodą jest ciągnik ufundowa-
ny przez Prezesa KRUS.
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TERESA WITKOWSKA
BOGUSłAW SITNIK

Maciej Skrzynecki wśród 
laureatów 
9 czerwca 2017 r. w gmachu Mi-
nisterstwa Rozwoju w Warszawie 

zorganizowano uroczyste zakoń-
czenie XXX Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej. Gospodarzem 
uroczystości był Wiceprezes Rady 
Ministrów i Minister Rozwoju i 
Finansów Mateusz Morawiecki. 
Organizatora OWE reprezentowa-
li: Prezes Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego - prof. dr hab. 
Elżbieta Mączyńska, Przewodni-
czący Komitetu Głównego OWE 
- prof. dr hab. Stanisław Owsiak 
i Wiceprzewodniczący KG - prof. 
dr hab. Bogdan Ślusarz. Obecni 
byli również sponsorzy OWE, w 
tym przedstawiciele NBP i MEN. 
Pan Wicepremier Mateusz Mora-
wiecki zwrócił uwagę na fakt, że 
do zawodów XXX OWE przystą-
piło 11500 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z całej Polski, a na 
zakończenie zaproszono 30 laure-
atów, czyli 1 na 400 uczestników! 
Gospodarz spotkania przedstawił 
aktualne problemy ekonomiczne 
Polski i świata oraz z dużą satys-
fakcją odpowiadał na trudne i 
bardzo ekonomiczne pytania ze-
branych uczniów laureatów. Na-
stępnie osobiście wręczył dyplomy 
i nagrody laureatom miejsc I-III. 
Przedstawiciele Komitetu Głów-
nego wręczyli dyplomy i nagrody 
rzeczowe pozostałym laureatom 
OWE, a nauczycielom opieku-
nom naukowym laureatów dyplo-
my uznania i nagrody książkowe. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Górze reprezentowali: absol-
went szkoły i laureat XV miejsca 
w XXX OWE Maciej Skrzynecki 
oraz opiekun naukowy mgr Bo-
gusław Sitnik. Warto zauważyć, iż 
osiągnięcie Macieja Skrzyneckiego 
jest największym sukcesem ucznia 
górowskiej szkoły w Olimpiadzie 
Wiedzy Ekonomicznej. 
W trakcie dyskusji laureatów z 
Wicepremierem jedno z kilku py-
tań zadał również Maciej Skrzy-
necki. 
W kolejnym punkcie spotkania 
młodych ekonomistów czekała wi-
zyta w budynku Giełdy Papierów 
Wartościowych - zwiedzanie, pre-
zentacja działalności, pamiątkowe 
zdjęcia i pamiątki książkowe. A 

na zakończenie wizyta w Polskim 
Towarzystwie Ekonomicznym i 

odbiór nagród rzeczowych – lap-
topów, książek, stypendiów dla 
laureatów. 

Nagrodzono plakat Patryka Lesieckiego 
Dom Kultury Zacisze wraz z Filmo-
teką Narodową, Warszawską Szkołą 
Filmową po raz kolejny zorganizował 
Międzynarodowy Konkurs na Plakat 
Filmowy. Konkurs skierowany był 
do uczniów gimnazjum i szkół po-
nadgimnazjalnych, uczęszczających 
do szkół w Polsce oraz polskich szkół 
w Holandii, Belgii, Anglii, Białorusi i 
Litwie i w wielu innych krajach. 
Celem konkursu było stworzenie 
plakatu do jednego z pięciu filmów 
w technikach plastycznych, w for-
macie A2: Człowiek z marmuru - reż. 
Andrzej Wajda, Eroica reż. - Andrzej 
Munk; Szczurołap - reż. Andrzej 
Czarnecki; Urząd - reż. Krzysztof 
Kieślowski; Defilada - reż. Andrzej 
Fidyk. 
Na konkurs wpłynęło łącznie 85 
prac, z czego jury wybrało 12 zwy-
cięskich i wyróżnionych. Prace kon-
kursowe oceniali: Andrzej Pągowski 
– artysta grafik, autor około tysiąca 
plakatów zapowiadających sztuki 
teatralne, filmy, festiwale, koncerty. 
Pracował z najwybitniejszymi reżyse-

rami polskimi takimi jak Wajda, Za-
nussi, Holland, Kieślowski, Polański, 
Skolimowski, Kawalerowicz; prof. 

Krzysztof Hejke – profesor zwyczaj-
ny sztuk filmowych, fotograf i opera-
tor; Dorota Petrus – reżyser, dzien-
nikarz, scenarzysta, Marek Pawłow-
ski – reżyser, scenarzysta, producent 
programów telewizyjnych. 

Jednym ze zwycięzców w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych został 
uczeń klasy III technikum informa-
tycznego Zespołu Szkół im. gen. Syl-
westra Kaliskiego w Górze Patryk 
Lesiecki, który pod kierunkiem Te-
resy Witkowskiej stworzył pracę do 
filmu Andrzeja Wajdy „Człowiek z 
marmuru”. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 12 czerwca w Warszawie w Kinie 
Iluzjon Filmoteki Narodowej. W 
ramach nagrody Patryk spędził dwa 
dni w Warszawie, gdzie brał udział w 
warsztatach oraz otrzymał tablet gra-
ficzny i album z plakatami Andrzeja 
Pągowskiego, grafika i plakacisty, 
który był przewodniczącym jury 
konkursu. Zwycięskie prace prezen-
towane były w wersji multimedial-
nej w holu kina, a oryginały w chwili 
obecnej zdobią Warszawską Szkołę 
Filmową. W przyszłości odwiedzą 
kina i domy kultury w stolicy.
Patrykowi gratulujemy!

Gala konkursowa 2016/2017
Utworem muzycznym pt. „Ballada dla Adeliny” Patrycja Lewczuk, uczennica II kl. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
rozpoczęła uroczystą Galę Podsumowania Konkursów organizowanych Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Porad-
nictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.

W imieniu Dyrektora PCDNiP-
P-P Bernarda Bazylewicza oraz 
dyrektora Domu Kultury Danu-
ty Piwowarskiej-Berus powitano 
przedstawicieli samorządów: w 
imieniu Starosty Górowskiego 
Naczelnika Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Rady 
Powiatu Górowskiego Sławomira 
Bączewskiego, w imieniu Bur-
mistrza Wąsosza Zastępcę Bur-
mistrza Grzegorza Kordiaka, w 
imieniu Wójta Gminy Niechlów 
Skarbnika Gminy Niechlów Beatę 
Hałaś, w imieniu Burmistrz Góry 
Naczelnika Wydziału Oświaty 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze Izabelę Bara-
nowską, w imieniu Wójta Gminy 
Jemielno Aleksandrę Krukow-
ską-Zdanowicz - inspektora ds. 
oświaty, kultury, sportu, zdrowia 
i promocji gminy, Teresę Frącz-
kiewicz Wiceprzewodniczącą 
Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Promocji Rady Powiatu Gó-
rowskiego, Jolantę Wrotkowską 
Prezesa Lokalnej Grupy Działania 
„Ujście Baryczy”. Po przywitaniu 
wystąpiła grupa kadetek z formacji 
Mażoretek Delicje Niechlów - wi-
cemistrzynie V Mistrzostw Mażo-
retek Polski Zachodniej, trenujące 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Niechlowie pod kierunkiem 
Kamili Rzepieli-Drgas. Dyrektor 
PCDNiPP-P, powinformował, że 
w r.szk. 2016/2017 zorganizowa-

no w zespole placówek 35 różnego 
rodzaju konkursów o zasięgu po-
wiatowym, międzypowiatowym 
lub międzywojewódzkim. Łącznie 
w etapie szkolnym we wszystkich 
konkursach wzięło udział ok. 2800 
uczniów. W finałach na szczeblu 
powiatowym wzięło udział ok. 
1800 uczniów. Indywidulanie 
tytuł laureata lub wyróżnienie 
uzyskało 537 uczniów i 8 nauczy-
cieli. Drużynowo 6 zespołów. We 
wszystkich konkursach sponsorzy 
ufundowali 572 nagrody. Dyrek-
tor złożył okolicznościowe dyplo-
my podziękowania sponsorom 
nagród, byli nimi: Piotr Wołowicz 
- Starosta Górowski, Irena Krzysz-
kiewicz - Burmistrz Góry, Beata 
Pona - Wójt Gminy Niechlów, 
Jan Ucinek - Wójt Gminy Jemiel-
no,  Zbigniew Stuczyk - Burmistrz 
Wąsosza, Jolanta Wrotkowska 
Prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Ujście Baryczy”,  Stanisław Hof-
fmann Prezes Towarzystwa Ziemi 
Górowskiej,  Danuta Piwowarska 
- Berus dyrektor Domu Kultury 
w Górze, a w konkursie „Armia 
Krajowa siłą zbrojną Polskiego 
Państwa Podziemnego”: dyrektor 
Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu prof. dr hab. Krzysz-
tof Kawalec; w XIV Powiatowym 
Przeglądzie Twórczości Artystycz-
nej Przedszkolaków i Uczniów 
Klas I-III pt. „Wszystkie dziecia-
ki kochają zwierzaki”- Dyrektor 

Banku PKO BP w Górze Edyta 
Klimczak; Prezes Spółki ELSUR 
z Legnicy Lucjan Ciszewski; Dy-
rektor Pracowniczy Huty Miedzi 
Głogów; Grzegorz Trzeźwiński 
Wydawnictwo Nowa Era; w kon-
kursach informatycznych: Edward 
Opat - właściciel sklepu ze sprzę-
tem komputerowym „Vis-Com” 
w Górze oraz firma informatyczna 
Xline z Leszna; w XXIII Konkur-
sie Wiedzy Góra i Ziemia Gó-
rowska „Moja Mała Ojczyzna”. 
Towarzystwo Ziemi Górowskiej i 
Burmistrz Góry; w grze miejskiej 
II Noc Bibliotek nagrody ufundo-
wali: Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo oddział Zielona 
Góra. Burmistrz Góry, Nadle-
śnictwo Góra Śląska oraz Lokalna 
Grupa Działania „Ujście Baryczy”. 
Natomiast organizację II Nocy 
Bibliotek, w tym ciepły poczęstu-
nek, dla wszystkich uczestników 
wsparli finansowo i rzeczowo: Fir-
ma Handel Usługi Budownictwo, 
JANMAR” Marcin Janik z Brze-
żan; Firma Auto-Centrum Góra 
Paweł Dąbrowski z Brzeżan; Firma 
Czar-floor Konrad Czarny z Rado-
sławia; P.U.H. „Dąbrowa” Wiktor 
Danielewski z Dąbrowy k/Pozna-
nia; P.U. Melba z Chróściny An-
drzej Banasiewicz, Centrum Poli-
sa. pl Marcin Pawłowski Witoszyce 
oraz Wacław Gierczak Piekarnia 
Wschowa. Dyrektor podziękował 
także dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych, oraz dyrektorowi Bi-
blioteki Miejskiej w Górze, wspie-
rających PCDNiPP-P w Górze w 
organizacji imprez i konkursów. Po 
przemówieniu dyrektora wystąpiła 
Ada Figiel uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Górze, laureatka 
I m. eliminacji powiatowych XXII 
Dolnośląskiego Konkursu Recyta-
torskiego i zdobywczyni III m. w 
finale wojewódzkim „Pegazika”. 
Ada przygotowywana do konkur-
su przez panią Renatę Kowalską 
zaprezentowała utwór Wisławy 
Szymborskiej pt. „ Rozmowa z 
kamieniem”. Następnie wręcza-
no nagrody i dyplomy laureatom. 
Lista laureatów znajduje się na 
stronie pcdn.edu.pl. Uroczystość 
uświetniły jeszcze występy: Szymo-
na Łagody piosenką „Zacznij od 
Bacha” oraz Trio z formacji kade-
tek Mażoretki Delicje Niechlów: 
Iza Guz, Olga Worwa i Weronika 
Kopaniecka. Po wręczeniu nagród 
w imieniu Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz podziękowania za 
organizację konkursów złożyła dy-
rektorowi PCDNiPP-P w Górze 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kul-
tury Sportu Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Górze Izabela Baranowska. 

BERNARD BAZyLEWICZ
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O G ł O S Z E N I A  G M I N N E
KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ

Burmistrz Góry informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 /I-piętro obok  pokoju 106/ zostały 
wywieszone wykazy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
Góra, ul. Reymonta 20a/3 Góra, ul. Reymonta 20a/7 Góra, ul. Starogórska 66/3 Góra, ul. Zamenhofa 9/4 Góra, ul. Wrocławska 30/4
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych– pok.106 Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze ul. Mickiewicza 1.

OGŁOSZENiE  O ROKOWANiACH
BuRmiSTRZ  GóRY  

 z a p r a s z a   
 do rokowań  w sprawie sprzedaży nieruchomości  niezabudowanych 

położonych w Górze.
1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane, położone w Górze w rejonie ul. mickiewicza,  oznaczone jako: 
-  działka nr 1922/3 o powierzchni 0,1479 ha, dla której prowadzona jest  księga wieczysta nr  LE1G/00081386/1,
- działka nr 1922/4 o powierzchni 0,1450 ha, dla której prowadzona jest  księga wieczysta nr  LE1G/00081386/1,
- działka nr 1922/5 o powierzchni 0,1643 ha, dla której prowadzona jest  księga wieczysta nr  LE1G/00081386/1.
W/w działki podlegają sprzedaży wraz z udziałem 1/4 części w prawie współwłasności działki nr 1922/6 o powierzchni 
0,0760 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną.
Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia do sieci ( mediów). 
2.  Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od 
wpisów.
3. Nieruchomości są przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z  dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
4.  Nieruchomości podlegają zbyciu na własność.
5. Cena wywoławcza w II przetargu wynosiła: 
-  dla działki nr 1922/3 -  80.450,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
- dla działki nr 1922/4 –  66.050,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100),
- dla działki nr 1922/5 – 74.800,00  zł  (słownie: siedemdziesiąt  cztery tysiące osiemset  złotych 00/100)
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o 
podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z  2016 r., poz. 719 z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomości były przeznaczone do zbycia w dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 22 listopada 2017 r. i 10 
kwietnia 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć  pisemne zgłoszenie 
udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, najpóźniej  do dnia   04 lipca  2017 r. do godz.1530  w punkcie informa-
cyjnym urzędu miasta i Gminy w Górze ( na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR ..................”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te  warunki  bez zastrzeżeń,
-  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Komunalnych  –  pok. nr 106, tel. 065 5443628.
9.  Rokowania zostaną przeprowadzone w  dniu 07 lipca 2017 r. o godz 9 00   w  siedzibie urzędu miasta i Gminy w Górze 
– Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami i Spraw Komunalnych –  pok. nr 106.
 10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości:
-    za  działkę  nr 1922/3 -  8.050,00 zł  (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100), 
-  za działkę nr 1922/4 - 6.610,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych  00/100),
-  za działkę nr 1922/5 - 7.480,00 zł  (słownie:  siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100),  w kasie urzędu miast 
i Gminy w Górze – pok. nr 24 do godz 1400 lub       na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra  nr 45 1020 5226 0000 6202 
0497 0226, najpóźniej   do dnia 04 lipca 2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony przez nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, 
a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczest-
nikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań  bez wybrania nabywcy nieruchomości.

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (dz. u. z 2015 r. 
poz. 1774 ze zmianami) 
BuRmiSTRZ GóRY podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w 
trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
1.  Nieruchomość położona w obrębie Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 
- 668/1 o powierzchni całkowitej 0,2786 ha, sklasyfikowana jako Bi, 
dla której Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie prowadzi księgę wieczystą KW LE1G/00075810/8.
2. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Góra działka nr 668/1 znajduje się      w jednostce bilansowej AE52 mWu, 
dla której ustala się przeznaczenie: 
a) podstawowe - na tereny: 
- zabudowy wielorodzinnej,
- usług nieuciążliwych z zakazem lokalizacji usług handlu hurtowego;
b) uzupełniające - na tereny:
- usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, turystyki,
- urządzenia komunikacyjne (dojazdy, parkingi, place manewrowe),
- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
3.  Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 46.829,00 zł.
4.  Nieruchomość przeznacza się do zbycia na własność.
5. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, prawo pierwszeństwa w 
nabyciu nieruchomości mają osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie lub są poprzednimi właścicielami zbywanej nieru-
chomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5.12.1990r. albo ich spadkobiercami, jeżeli złożą wniosek o ich 
nabycie w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.
6. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej (pokój 108)   lub pod numerem tel. (65) 544 36 31.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (dz. u. z 2016 r. 
poz. 2147 ze zmianami) 
BuRmiSTRZ GóRY podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w 
trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
1.  Nieruchomości położone w obrębie Góra, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 
- 1033/1 o powierzchni całkowitej 0,0007 ha, sklasyfikowana jako B,
- 1033/2 o powierzchni całkowitej 0,0017 ha, sklasyfikowana jako dr,
- 1033/3 o powierzchni całkowitej 0,0541 ha, sklasyfikowana jako Bi, 
dla której Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie prowadzi księgę wieczystą KW LE1G/00094438/5.
2. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Góra działki nr 1033/1, 1033/2 i 1033/3 znajdują się w jednostce 
bilansowej AE69 u, dla której ustala się przeznaczenie: 
a) podstawowe - na tereny: 
- usług nieuciążliwych.
b) uzupełniające:
- mała architektura,
- urządzenia komunikacyjne (dojazdy, parkingi, place manewrowe),
- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
3.  Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 11.917,00 zł.
4.  Nieruchomość przeznacza się do zbycia na własność.
5. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, prawo pierwszeństwa w naby-
ciu nieruchomości mają osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie lub są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości 
pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5.12.1990r. albo ich spadkobiercami, jeżeli złożą wniosek o ich nabycie w 
terminie do dnia 14 lipca 2017 r.
6. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych (pokój 108)  lub pod numerem tel. (65) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BuRmiSTRZ GóRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,0290 ha, położonej w obrębie Sołectwa Borszyn Wielki oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 214/2.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Borszyn Wielki.
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 ograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,8074 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 447.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – urząd miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOmuNiKAT O WYWiESZENiu WYKAZu NA TABLiCACH OGŁOSZEŃ
BuRmiSTRZ GóRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, który wyraził chęć kontynuowania dzierżawy.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 1,4563 ha, położonej w obrębie m. Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/1.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – urząd miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama mickiewicza 1, tel. (65) 544 36 31.

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 prze-
targów 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 Borszynie Wielkim, oznaczona, jako działka nr 211   o powierzchni 0,0147 ha, dla której prowadzo-
na jest księga wieczysta nr LE1G/00076335/1 i której właścicielem jest Gmina Góra.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem użytkowym o ogólnej powierzchni 79,30 m2.  Budynek jest wyposażony w instalację elek-
tryczną i wodociągową oraz ogrzewanie piecowe.    Stan techniczny budynku do remontu. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.
2. Nieruchomość jest przeznaczona na cele zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych.
3. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia na własność. 
4. Cena wywoławcza wynosi 31.250,00 zł. 
( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Sprzedaż budynku następuje na warunkach określonych  w art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późniejszymi zmianami), sprzedaż gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w                         
art. 29 ust. 5 tejże ustawy – podlegają zwolnieniu od podatku VAT. 
5. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są 
od wpisów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta                    i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 
nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel. 0655443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze- www.gora.com.pl- w dziale  PRZETARGI.
7. Wadium w wysokości 3120, 00 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, 
najpóźniej do dnia 07 lipca 2017 r. – na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 
z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 211” lub w kasie urzędu miasta i Gminy – pok. nr 24 (na parterze).
PRZETARG OdBĘdZiE SiĘ W dNiu 12 LiPCA 2017 O GOdZiNiE 9:00     W SiEdZiBiE uRZĘdu miASTA  i GmiNY W  
GóRZE ( POK. NR 106).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej 
w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezen-
tujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo ( upoważnienie),
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz.U. z 2016 r., poz.1061 z późniejszymi zmianami)
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami   z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmiana) - upłynął w 
dniu                14 marca 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 
uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu 
notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

ORGANiZATOR PRZETARGu ZASTRZEGA SOBiE PRAWO OdWOŁANiA PRZETARGu TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.     

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB BORSZYN WIELKI.
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Góry nr XXIV/182/16 z 
dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Borszyn 
Wielki, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 07 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. 
Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lipca 
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 11OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania 
uwag i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Góry

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB CHRÓŚCINA
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Góry nr XXIV/183/16 z dnia 25 
maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Chróścina, zawiadamia 
o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach: od 07 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, 
pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 
r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 12OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag 
i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Góry
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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 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 NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
 na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 43/5 o powierzchni całkowitej 0,1789 ha, sklasyfikowana jako: RV (o pow. 0,0216 ha), PsV(o pow. 0,0588 ha), Ps-LzV (0,0985 ha)
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/0009607/4.
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                               
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  Rm (o pow. 0,039 ha), dla 
której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych oraz w jednostce 
bilansowej  
Zlz (o pow. 0,1399 ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny zadrzewień. Dojazd do nieruchomości brukiem. 
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 18 maja 
2017 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 11.200,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 6.733,60 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 ze zm.);
- tereny zadrzewień – 4.466,40 zł (nieopodatkowane).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 LIPCA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.120,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 lipca 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 43/5”. 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 § 13 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości ( Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

BuRmiSTRZ GóRY OGŁASZA
i  NiEOGRANiCZONY PRZETARG uSTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 464 o powierzchni 1,9240 ha, sklasyfikowana jako: Riiia, 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 464 znajduje się w jednostce  bilansowej d80 R, dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny upraw polowych. 
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 5,77 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 6 LIPCA 2017 R. O GODZ. 900 W POK. 108  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 35,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 lipca 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 464”. 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.

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 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

BuRmiSTRZ GóRY OGŁASZA
i  NiEOGRANiCZONY PRZETARG uSTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji  gruntów jako działka nr:
- 341 o powierzchni 3,8638 ha, sklasyfikowana jako: RiVb (o pow. 0,2061 ha), RV (o pow. 2,1077 ha), RVi(o pow. 1,5500 ha), 
zapisana w księdze wieczystej LE1G/00081386/1.
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góry, działka nr 341 znajduje się w jednostce  bilansowej d29 R, dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny upraw polowych. 
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 2,35 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 6 LIPCA 2017 R. O GODZ. 1000 W POK. 108  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 14,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 lipca 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 341”. 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.

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

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 633/1 o powierzchni całkowitej 0,2619 ha, sklasyfikowana jako: RV.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.   
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM (o pow. 0,2349 ha), dla której ustala 
się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych oraz w jednostce bilansowej R (o pow. 
0,0270 ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu  
9 stycznia 2017 r.. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 50.000,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 49.129,00 zł (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 710);
- grunty rolne – 871,00 zł (zwolnione od podatku VAT).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
w Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę 
nr 633/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących 
podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji, 
jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium 
zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone 
wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 631/1 o powierzchni całkowitej 0,4125 ha, sklasyfikowana jako: RIVa (0,0644 ha), PsIV (0,3235 ha), LsVI (0,0246 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM (o pow. 0,3650 ha), dla której ustala 
się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych oraz w jednostce bilansowej ZPs i ZL (o 
łącznej pow. 0,0475 ha), dla której ustala się przeznaczeniena tereny pastwisk oraz na tereny lasów.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu  
9 stycznia 2017 r.. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 66.000,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 64.487,00 zł (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 710);
- tereny pastwisk i lasów (grunty rolne) – 1.513,00 zł (zwolnione od podatku VAT).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 sierpnia 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 dopi-
skiem: „Przetarg na działkę nr 631/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących pod-
miot, 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.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 1,4229 ha, położonej w obrębie Sołectwa Stara Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 220/2.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Stara Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, 
ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
27 maja br. w Radosławiu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

W imprezie udział wzięła Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz, Zastępca Burmistrz Góry 
Andrzej Rogala, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Gó-

rowskiego Ryszard Pietrowiak, 
Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Górze, a zarazem 
Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gó-
rze  st. bryg. Arkadiusz Szuper, 
Prezes Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP w Górze dh 
Stanisław Lewicki, Komendant 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Wąsoszu dh 
Henryk Szymczak, Komendant 
Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Jemielnie dh Jacek 
Pańkowski, Komendant Od-
działu Gminnego Związku OSP 
RP w Niechlowie dh Błażej Ha-
ręzga, Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP w 
Niechlowie Marcin Jóźwiak, 
Komendant Miejsko-Gminny 
Związku OSP w Górze Andrzej 
Wałęga oraz pracownicy Biu-

ra Zarządzania Kryzysowego i 
Obrony Cywilnej Urzędu Mia-
sta i Gminy w Górze i strażacy 
PSP w Górze.
Burmistrz Góry na ręce Ko-

mendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. 
Bryg. Arkadiusza Szupera zło-
żyła podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
Zawodów, w szczególności Za-
rządowi Związku OSP RP w 
Górze, Komendantowi Miej-
sko-Gminnego Związku OSP 
w Górze Andrzejowi Wałędze 
oraz strażaków OSP Radosław. 
W przemówieniu Burmistrz 
Góry podkreśliła wkład włożo-
ny przez nich w przygotowanie 
zawodów, podziękowała także 
strażakom, którzy najwięcej razy 
brali udział w działaniach ratow-
niczo-gaśniczych. W tegorocz-
nych Zawodach wystartowało 
6 drużyn z OSP: Stara Góra, 
Czernina, Osetno, Chróścina, 
Wierzowice Małe i Radosław. 
Na uczestników czekały dwa za-
dania do wykonania. Pierwszą z 

nich była sztafeta pożarnicza, a 
następnie ćwiczenie bojowe. Po 
wykonaniu zadań, sędziowie, 
którymi byli strażacy PSP w Gó-
rze i OSP z terenu powiatu gó-

rowskiego podliczyli punktacje 
i odczytano wyniki: I m. OSP 
Czernina, II - OSP Chróścina, 
III - OSP Radosław, IV - OSP 
Osetno, V - OSP Wierzowice 
Małe, VI - OSP Stara Góra. Trzy 
pierwsze drużyny otrzymały pu-
chary i medale a każda z drużyn 
- dyplom.

Sportowy Dzień Dziecka
W dniu 5 czerwca w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” przy 
OKF w Górze zorganizowano sportowy Dzień Dziecka dla dzieci 
biorących udział w zajęciach świetlicowych. Rozgrywki sportowe 
poprowadził trener OKF w Górze Kamil Rogala. Przypomniał 
uczestnikom zasady fair play i przedstawił konkurencje. Dzie-
ci chętnie włączyły się w sportową rywalizację. Po zakończeniu 
zmagań sportowych przyszedł czas na poczęstunek oraz wręczenie 
upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, obcho-
dzonego tradycyjnie 1 czerwca.

Mali „wielcy” bohaterowie
Fantastycznym wynikiem zakończyła się wyprawa Żaków MKS 
Pogoń Góra na podbój KGHM KIDS CUP w dniu 18.06.2017r.

W niedzielny poranek grupy 
dziecięce MKS Pogoń Góra 
udały się na finał ligi turniejo-
wej KGHM KIDS Cup, któ-
ry odbywał się na obiektach 
Akademii Piłkarskiej KGHM 
Zagłębie Lubin. W turnieju 
wzięło 90 zespół, 1200 dzie-
ci w rocznikach od 2006   i 
młodsi. My również pojecha-
liśmy ze swoimi drużynami 
„Orlikami” i „Żakami”.
Wielkimi bohaterami całe-
go cyklu turniejów, okaza-
li się nasi najmłodsi - grupa 
„Żaków”, która dzielnie sobie 
radziła i w ostateczności zajęła 
2 miejsce w Finale. Ulegliśmy 

jedynie gospodarzom- zespo-
łowi Zagłębia Lubin. Oprócz 
rozgrywanych meczy, dzieci 
mogły sprawdzić swoje umie-
jętności w konkurencjach 
sportowych, a także zbadać 

swój stan zdrowia w miastecz-
ku medycznym. Należy pod-
kreślić, iż organizatorzy, czyli 
OZPN Legnica oraz KGHM 
Zagłębie Lubin stanęli na wyso-
kości zadania, a turniej stał na 
wysokim poziomie sportowym. 
Dziękujemy przy tej okazji 
wszystkim osobom, które włą-
czyły i włączają się w rozwój 
naszego Klubu: rodzicom, wo-
lontariuszom, kibicom a przede 
wszystkim dzieciom, które 
razem z nami rozwijają swo-
je pasje. Słowa podziękowania 
kierujemy do Burmistrz Góry, 
Pani Ireny Krzyszkiewicz za 
okazałą pomoc w rozwój klubu 

i wspieranie naszych inicjatyw 
Nasi młodzi zawodnicy wracają 
do treningów, a my życzymy im 
dalszych sukcesów.

Sukces sportsmenek z SP 1
24 maja 2017 r. na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu 
odbył się Finał Dolnośląskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
Czwórboju Lekkoatletycznym. 
W tych najbardziej popularnych 
zawodach lekkoatletycznych, od 
etapu gminnego uczestniczą pra-
wie wszystkie szkoły podstawo-
we.  Drużyna dziewcząt i chłop-
ców ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Górze, mistrzowie naszego 
powiatu  w strefie legnickiej, sta-
nęli na podium zajmując II i III 
miejsce. W finale dolnośląskim 
rozegranym na Stadionie Olim-
pijskim wystąpiło najlepszych 
10 zespołów dziewcząt i najlep-
szych 11 zespołów chłopców z 
całego województwa. Finał ten 

zakończył się sukcesem dla 
drużyny dziewcząt z SP1 w 
Górze, która zajęła III miej-
sce. Skład drużyny dziewcząt: 
Martyna Dziewic, Wiktoria 
Kropacz, Wiktoria Wyczół-
kowska, Aleksandra Mazur. 

Julia Tarczyło, Luiza Arendar-
czyk. Opiekunkami dziewcząt 
były nauczycielki  Katarzyna Jur-
ga i Beata Wójcik.
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