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Zmiana miejsca opieki medycznej
Ważne zmiany dotyczące nocnej i świątecznej opieki medycznej. 
Od dnia 1.07.2017 r. nocna i świąteczna opieka medyczna dla pacjentów 
powiatu górowskiego prowadzona jest w Górze przy ul. Armii Polskiej 8 
(dawna przychodnia) przez Nowy Szpital we Wschowie. 
Przypomnijmy: niezależnie i zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś 
życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia 
ratunkowego - 999 lub 112.

Nowe godziny pracy UMiG
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. zmianie uległy godziny 
pracy Urzędu. Od poniedziałku do środy Urząd czynny jest w 
dotychczasowych godzinach tj. od 7.30 do 15.30, natomiast w czwartek 
od 7.30 do 17.00, a w piątek od 7.30 do 14.00. Zmiany te podyktowane 
są sugestiami mieszkańców, aby raz w tygodniu przedłużyć czas pracy 
Urzędu. Godziny przyjęć interesantów przez Burmistrz Góry pozostają 
bez zmian, w czwartek od godz. 12.00-14.30. 
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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 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
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 BP tel. 543 41 07
Bar, Stacja paliw Orlen tel. 525 30 16
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Budują nowe drogi
Przedsiębiorstwo Drogowo
-Melioracyjne DROGOMEL 
w Górze prowadzi intensywne 
prace przy budowie ulicy Ru-
miankowej oraz Wrzosowej w 
ramach inwestycji pn:
Uzbrojenie terenu – osiedle „LI-

POWA” – etap II Budowa drogi 
ul. Rumiankowa oraz część ul. 
Wrzosowej w m. Góra
Natomiast podwykonawca ro-
bót sanitarnych tj. Firma Bu-
dowlana A. Matuszak z Piasków 

kontynuuje roboty na ulicy 
Wrzosowej, a ich zakończenie 
przewiduje się na koniec lipca 
br.
Dotychczasowe zaangażowanie 
wykonawców pozwala stwier-
dzić, ze termin zakończenia ro-

bót tj. 8 września 2017 będzie 
dotrzymany.

Przebudowa pomieszczeń 
świetlicy w Kłodzie
Trwają prace przy przebudo-
wie pomieszczeń kuchennych 
w świetlicy wiejskiej w Kłodzie 
Górowskiej. Zakres prac obej-

muje m.in.:
- odbicie tynków wewnętrz-
nych, położenie nowych tynków 
oraz gładzi gipsowej,
- wykonanie sufitu podwiesza-
nego z płyt gipsowych,
- zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych i ułożenie posadzki z 

płytek kamionkowych,
- wymiana instalacji elektrycz-
nej i wodnej,
- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana armatury,
- malowanie ścian.
Wykonawcą prac jest firma AR-
TEX z Glinki.

AG

Parking przy ulicy Sikorskiego 
przekazany do użytku
Zakończono prace i przekazano 
w użytkowanie parking przy ul. 
Sikorskiego w Górze.
W ramach zadania wykonano 
z kostki betonowej parking, 

chodniki, oświetlenie uliczne, 
uporządkowano teren wraz z 
posianiem trawy.
Dzięki inwestycji mieszkańcy 
bloków przy ulicy Głogowskiej 
mają ułatwione i bezpieczne 
przejście, natomiast właściciele 
garaży uzyskali swobodny do-
jazd.
Jest to pierwszy etap inwestycji 
pn: „Wymiana nawierzchni dro-

gi wraz z budową parkingu
przy ul. Reymonta i Sikorskiego 
w m. Góra ”
Wykonawcą robót drogowych 
było Przedsiębiorstwo Drogowo

-Melioracyjne DROGOMEL 
z Góry, natomiast robót elek-
trycznych - Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe Krzyszto-
fa Ratuszniaka z Góry.
Wartość wykonanych robót 
wyniosła ogółem 283 857,84 
zł. 

AG

Zakończono montaż ogrodzenia 
przy zbiorniku wodnym
Dobiegły końca prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny 
przy ul. Sportowa- Mickiewicza”-etap I – ogrodzenie.

Zakres robót obejmował: roboty 
rozbiórkowe, rozebranie bramy 
z siatki z kształtowników stalo-
wych ze słupkami żelbetonowy-
mi,  rozebranie ogrodzenia z siat-
ki na słupkach żelbetonowych  
- przy ul. Sportowej i od strony 

stadionu miejskiego,  wywiezie-
nie gruzu,  montaż ogrodzenia 
– osadzenie słupków,  osadzenie 
przęseł - ogrodzenie panelowe, 
osadzenie bramy wraz z furtką 
od strony ul. Sportowej, wyko-
nanie w miejscu inwestycji prac 
porządkowych. Opisany zakres 
robót jest pierwszym etapem in-
westycji, która swym zakresem 

ma objąć zagospodarowanie sta-
wu oraz terenu przyległego. Na 
ten cel planuje się w roku 2018 
złożyć wniosek o dofinansowa-
nie do Lokalnej Grupy Działa-
nia „Ujście Baryczy”.
Wykonawcą robót budowla-

nych był Zakład Produkcyjno
-Usługowy ”TRÓJKA” – Jakub 
Susiel z Kłodawy. Wartość umo-
wy - 35 670,00 zł brutto. Obec-
nie teren przy parku i zbiorniku 
wodnym wygląda estetycznie  i 
bezpiecznie.

AG
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Już niebawem 
Czernina będzie 
miała piękną 
bibliotekę

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 13.07.2017 r. w sali narad UMiG w Górze odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej Góry. 
W obradach udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Skarbnik Miasta i Gminy 
Góra Marek Balowski. 

W trakcie posiedzenia radni 
podjęli następujące uchwały: 
zmieniającą uchwałę budżeto-
wą Gminy Góra na rok 2017; 

zmieniającą wieloletnią pro-
gnozę finansową Gminy Góra; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Dolnośląskie-
go; w sprawie zaciągnięcia przez 
Gminę Góra pożyczki ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
na dofinansowanie zadania pn. 
„Instalacja oświetlenia ulicznego 

w ramach zadania pn. Uzbro-
jenie terenu Osiedle Lipowa 
etap II – Budowa drogi ul. Ru-
miankowa, część ul. Wrzosowej 
oraz ul. Lipowej w m. Góra”; 
w sprawie zaciągnięcia pożycz-
ki ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, na dofinansowanie 
zadania pn. „Budowa kanali-
zacji deszczowej, sanitarnej i 
sieci wodociągowej w ramach 
zadania pn. Uzbrojenie terenu 
Osiedle Lipowa etap II – Budo-
wa drogi ul. Rumiankowa, część 
ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej 
w m. Góra. Następnie Przewod-
niczący Rady Miejskiej Jerzy 
Kubicki ogłosił wolne głosy i 
wnioski. Wobec braku wnio-
sków zamknięto obrady.

AG

Spotkanie Burmistrz Góry 
z Burmistrzem Żmigrodu
W dniu 11 lipca br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spo-
tkała się z Burmistrzem Żmigrodu Robertem Lewandowskim. 

W trakcie spotkania rozmawia-
no o inwestycjach prowadzo-
nych na terenie Góry i Gminy 
Góra. Wizytowano także bu-

dowę Dolnośląskiego Delfin-
ka, przy Gimnazjum nr 1. W 
spotkaniu uczestniczyli także: 
Ireneusz Pyczak – Kierownik 
Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Lokalnego (Żmigród), Paweł 
Pilarski – Inspektor ds. Zamó-

wień Publicznych i Pozyski-
wania Środków Zewnętrznych 
(Żmigród), Naczelnik Wydziału 
Planowania i Realizacji Inwesty-

cji – Piotr Głowacki oraz Dy-
rektor Ośrodka Kultury Fizycz-
nej w Górze Ryszard Wawer.

AG

Trwają prace przy przebudowie 
Trwają prace budowlane związane z przebudową byłego Domu 
Kultury w Czerninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa budynku Domu Kultury na Filię Biblioteczną w 
Czerninie”.

Przedmiotem zadania jest wy-
konanie robót remontowych 
związanych z dostosowaniem 
budynku Domu Kultury na 
Filię Biblioteczną w Czerninie, 
który ma na celu wzmocnie-
nie funkcji, jaką pełni filia dla 
mieszkańców Czerniny oraz jej 
rozwoju.  
Obecnie wykonywane są n/w 
roboty: gładzie w pomieszcze-
niach, ocieplenie poddasza,  
montaż obróbek i płotków 
śniegowych,   montaż ruszto-
wań elewacyjnych, wykony-
wanie windy. Prace remonto-
wo-budowlane są prowadzone 
w sposób zorganizowany i dy-
namiczny . Kadra Wykonawcy 
i pracownicy są przygotowani 
zawodowo i zapewniają dobre 
wykonanie robót. Wykonawcą 
prac remontowych jest Konsor-
cjum: „AUKSO” Konserwacja 
Zabytków Sp. z o. o. z Krakowa 
i Przedsiębiorstwa Ogólnobu-
dowlane i Konserwacji Zabyt-
ków K. Osuchowski, A. Babik 
Spółka Jawna z Malborka. Za-

danie jest współfinansowane 
w ramach Programu Wielo-
letniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 2 „Infrastruktura biblio-
tek 2016-2020” w wysokości 
2  000  000,00 zł. Całość prac 
jest wykonywana pod nadzo-
rem inwestorskim, którą pełni 
Ireneusz Organista – WORLD 
MARKISEN z Leszna. Po za-
kończeniu zadania filia spełniać 
będzie wymagania Certyfikatu 
Biblioteka+. Wartość inwestycji 
– 2 288 116,19zł. Termin wy-
konania – 21.08.2017r.
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Klub Świat Malucha czeka
Uprzejmie informujemy, że są wolne miejsca na nowy rok szkolny 2017/2018 w Klubie Dziecięcym 
„Świat Malucha” z siedzibą ul. St. Żeromskiego 15 A w Górze. Szczegółowe informacje na temat przy-
jęcia dziecka do Klubiku zawarte są na stronie internetowej Klubu: www.klubdzieciecy.pcdn.edu.pl w 
Statucie Klubu Dziecięcego w zakładce „pliki do pobrania“.

Klub pracuje w oparciu o Pro-
gram Opiekuńczo – Wycho-
wawczy i Edukacyjny, opraco-
wany na podstawie ustawy z 
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157). 
Jest czynny 5 godzin dzien-
nie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 13:00. 
Rodziców, którzy poszukują 
opieki dla swojego dziecka w 
wieku od 1 roku do 3 lat ser-
decznie zapraszamy do Klubu 
Dziecięcego.

REd.

Lato w mieście
Od 17 lipca w górowskim Domu Kultury odbywają się zajęcia w ramach corocznej akcji „Lato w mie-
ście”. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od lat 7 do 12. W pierwszym tygodniu tj. od 17 do 21 lipca 
uczestnicy codziennie brali udział w zajęciach sportowych, zręcznościowych, grach drużynowych na 
miejskim stadionie. Ponadto były jeszcze zajęcia w formie zabaw czytelniczych, plastyczne, spotkania 
z baśnią i inne. W drugim tygodniu przewidziane są  również gry i zabawy sportowe, ale także nauka 
wykonywania różnorodnych ciekawych rzeczy np. liście i grzyby z tektury, czy ptaki z makulatury. W 
czwartek odbędzie się wycieczka do Nadleśnictwa Karczma Borowa. W zajęciach udział bierze śred-
nio ok. 30 osób. Dzieci w trakcie pobytu w Domu Kultury mają zapewnioną profesjonalną opiekę i 
słodki poczęstunek.

em
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DZIEŃ DAWCY 
SZPIKU KOSTNEGO 
odbędzie się w dniach 29-
30 lipca 2017 r. w godz. 
10.00 – 18.00 w Górze, 
w 2 lokalizacjach: pl. B. 
Chrobrego (rynek) oraz 
Skwer przy kościele p.w. 
św. Faustyny w Górze.

I TY MOŻESZ 
URATOWAĆ KOMUŚ 
ŻYCIE!

Konferencja prasowa Dzień Dawcy Szpiku
W dniu 18.07.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze odbyła się konferencja prasowa do-
tycząca organizowanej akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego w Górze, pod 
nazwą „Dzień Dawcy Szpiku”. 

W konferencji udział wzięli: 
reprezentujący Burmistrz Góry 
Irenę Krzyszkiewicz Skarbnik 
Miasta i Gminy Góra Marek 

Balowski,  tato Bartka Mała-
czyńskiego – Adam Małaczyń-
ski, siostra Bartka – Natalia, rze-
czywisty dawca szpiku kostnego, 
mieszkanka Góry Agnieszka 
Trzósło, Koordynator ds. Re-
krutacji Dawców Fundacji 
DKMS z Warszawy Leszek Le-
wandowski oraz przedstawiciel-
ki organizatorów akcji „Gramy 
dla Bartka vol. II” Małgorzata 
Stolarczyk i Helena Radoszko. 
Uczestnikami byli także: Filip 
Wybieralski – Radio Elka, Ar-
kadiusz Gortych – „Przegląd 
Górowski” i Liwia Stolarczyk – 
media społecznościowe.
Konferencję rozpoczął Leszek 
Lewandowski, który przybli-
żył proces rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku kostne-
go oraz działania prowadzone 
przez Fundację DKMS na rzecz 
zwiększenia liczby dawców. Na-
stępnie głos zabrał Adam Ma-
łaczyński, który opowiedział o 

aktualnie prowadzonym lecze-
niu Bartka oraz jego ogólnym 
stanie zdrowia. W kolejnej 
części głos zabrała Agnieszka 

Trzósło, mieszkanka Góry, któ-
ra jako jedna z dwóch osób z na-
szej Gminy rzeczywiście oddała 
szpik chorej osobie, ratując w 
ten sposób jej życie. Głos zabrał 
także Skarbnik Miasta i Gminy 
Góra – Marek Balowski, który 
w imieniu nieobecnej Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz oraz 
własnym podziękował orga-
nizatorom akcji oraz Agniesz-
ce Trzósło za zaangażowanie i 
chęć pomocy innym ludziom. 
Skarbnik gorąco zachęcał 
mieszkańców do udziału w ak-
cji i rejestracji jako potencjalni 
dawcy szpiku. Ze swojej strony 
zobowiązał się do dołączenia do 
grona dawców szpiku kostnego i 
rejestracji w dniach 29-30 lipca 
2017 r. Kończąc swoją wypo-
wiedź Skarbnik Miasta i Gmi-
ny Góra życzył Bartkowi dużo 
zdrowia i pomyślnego leczenia, 
a organizatorom udanej akcji i 
wielu nowych zarejestrowanych 

dawców. Na zakończenie głos 
zabrały Małgorzata Stolarczyk i 
Helena Radoszko, które przed-
stawiły aktualny stan przygoto-

wań do „Dnia Dawcy Szpiku” 
oraz działania podjęte do tej 
pory. 

A. GORTYCH

Leśna Akademia Sportu Dzieci 
i Młodzieży

W Zespole Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole im. Janusza Kor-
czaka w Ślubowie od początku 
czerwca odbywają się zajęcia 
z projektu   Fundacji Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej   pod hasłem: „Leśna 
Akademia Sportu Dzieci i Mło-
dzieży” – edycja 2017, które 
prowadzi Piotr First – dyrektor 
szkoły i jednocześnie nauczyciel 
wychowania fizycznego. Warto 
zaznaczyć, że jest to jedyna szko-
ła w Gminie Góra, która została 
zakwalifikowana do projektu!
 
Projekt Leśna Akademia Spor-
tu Dzieci i Młodzieży (LAS) 
realizowany będzie w okresie 
czerwiec – wrzesień 2017 roku i 
skierowany jest do uczniów klas 
IV-VII  szkół podstawowych z 

gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich z woj. dolnośląskiego                  
i województw ościennych.
 
Celem projektu LAS jest pro-
mocja aktywności ruchowej 
dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich, poprzez organizację 
dodatkowych zajęć sportowych, 
odbywających się w szkole i na 
świeżym powietrzu. Treningi 
mają na celu pokazanie różnych 
sposobów i możliwości aktyw-
nego spędzania czasu wolnego 
oraz kształtowanie zdrowego 
stylu życia, będących alterna-
tywą dla gier komputerowych i 
oglądania telewizji.
 

W ramach projektu w szko-
łach zakwalifikowanych do 
jego realizacji odbywają się bez-
płatne zajęcia pozalekcyjne w 
formie treningów sportowych 
(min. jeden raz    w tygodniu 
przez 2  godz. lekcyjne, łącznie 
12 godzin treningów), które 
obejmują szereg gier i zabaw 
lekkoatletycznych, takich jak: 
tor przeszkód: drabinka koor-
dynacyjna, bieg przez płotki, 
rzut oszczepem młodzieżowym 
do celu, trójskok w strefach czy 
bieg sztafetowy, połączonych z 
quizem wiedzy o sporcie.
 
Szkoła w Ślubowie, dzięki 
udziałowi w projekcie, została 
wyposażona w sprzęt sportowy 
do realizacji zajęć, który po za-
kończeniu przekazany zostanie 

do jej dyspozycji. Cykl zajęć 
w szkole będzie zwieńczony 
olimpiadą sportową z udziałem 
gwiazd sportu – polskich mi-
strzów w konkurencjach lekko-
atletycznych. Zaplanowanych 
jest 6 olimpiad regionalnych, w 
każdej będzie uczestniczyć ok. 
8-9 szkół. Łącznie w projekcie 
weźmie udział 50 szkół.
  
Zadanie jest współfinansowane 
ze środków  Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki

REd.

Smerfne przygody
Wakacje trwają, ale Biblioteka 
Miejska w Górze nie zapomi-
na o swych najmłodszych czy-
telnikach. W dniu 19 lipca br. 
Oddział Dziecięcy Biblioteki 
odwiedziła grupa teatralna Bla-
szany Bębenek z Trzebini. Ak-
torzy zaprezentowali dzieciom 
fantastyczne przedstawienie 
„Smerfne przygody”. Przedsta-
wienie cieszyło się dużym za-

interesowaniem najmłodszych 
widzów, którzy nagrodzili ak-
torów gromkimi brawami. Było 
wiele śmiechu, dobrego humo-
ru i świetnej zabawy. Jak zwykle 
Biblioteka Miejska doskonale 
zadbała o rozwijanie nawyków 
czytelniczych najmłodszych  gó-
rowian.

REd.
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Przewodnicy PTTK na wycieczce w Górze
W dniu 8 lipca br. Górę odwiedziła 50-osobowa grupa przewodników PTTK z różnych części 
Polski. Wśród przybyłych gości byli mieszkańcy Warszawy, Szczecina, Rzeszowa, Kielc, Katowic, 
Poznania, Grudziądza, Łodzi i innych polskich miast. Przewodnicy odwiedzili Górę w ramach 
zlotu „Śladami Piastów Śląskich”, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno
-Krajoznawcze. 

Goście - zawodowi przewodnicy 
zwiedzili w Górze kościół p.w. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
kościół p.w. Bożego Ciała wraz z 

kaplicą Świętych Schodów oraz 
średniowieczną studnię w pobli-
żu Wieży Głogowskiej. Historię 
Góry oraz górowskich zabytków 
uczestnikom wycieczki przybliży-
ła regionalistka Elżbieta Maćkow-
ska, która oprowadzała turystów. 
Przybyli do Góry przewodnicy 
PTTK bardzo zainteresowali się 
historią Góry oraz zabytków, któ-
re znajdują się w naszym mieście. 
Niezwykłe wrażenie na gościach 
zrobił kościół p.w. Bożego Cia-
ła wraz ze Świętymi Schodami. 

Goście chwalili władze miasta za 
dbanie o zabytki architektoniczne 
Góry i ich rewitalizację. Byli pod 
wielkim wrażeniem tego, że Bur-

mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 
przekazała dla wszystkich uczest-
ników wycieczki przewodniki 
„Spacerkiem po Górze” oraz wi-
dokówki. Podkreślili fakt, że nie 
często są tak hojnie obdarowy-
wani przez władze odwiedzanych 
przez nich miast. Podczas pobytu 
w Górze, przewodnicy zadawali 
wiele pytań, na które profesjo-
nalnie odpowiadała górowska re-
gionalistka Elżbieta Maćkowska. 
Przewodnicy stwierdzili, że na 
pewno jeszcze odwiedzą Górę, i 

wtedy na zwiedzanie poświęcą wię-
cej czasu. Stąd pytali także o bazę 
noclegową. Na zakończenie goście 
gromkimi brawami podziękowali 

górowskiej przewodnik oraz wła-
dzom miasta za serdeczne przyjęcie 
w Górze i przekazane publikacje. 

Impreza integracyjna w Bronowie
W piątkowe popołudnie 7 lip-
ca br. w Bronowie odbyła się 
impreza integracyjna, zorga-
nizowana przez mieszkańców 

Bronowa, na czele z sołtys 
Agnieszką Guziołek. W impre-
zie wziął udział także Zastępca 
Burmistrz Góry Andrzej Roga-
la. Uczestnicy imprezy stwo-
rzyli sympatyczną atmosferę, 
dzięki czemu każdy się dobrze 
bawił. Organizatorzy zapewnili 
szereg atrakcji dla dzieci, m.in. 

gry i zabawy, dmuchaną zjeż-
dżalnię i inne. Każdy mógł zjeść 
słodkości, czy kiełbaskę z grilla. 
Dziękujemy mieszkańcom za 

podjęcie wspólnej inicjatywy in-
tegrującej społeczność Bronowa. 
Życzymy kolejnych pomysłów i 
organizacji nowych, innowacyj-
nych przedsięwzięć.

AG

„Smecz” u Burmistrz Góry
W dniu 4 lipca Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotkała się 
z przedstawicielami górowskiego Stowarzyszenia Badmintona 
„Smecz” na czele z Prezesem Robretem Brojkiem. 

Fani badmintona przybyli z 
podziękowaniem dla Burmistrz 
Góry za wspieranie działalno-
ści Stowarzyszenia oraz wspar-

cie działań podejmowanych 
przez członków tej organiza-
cji. Na ręce Burmistrz Góry 

Ireny Krzyszkiewicz najmłodsi 
fani badmintona złożyli bukiet 
kwiatów oraz własnoręcznie 
wykonaną pamiątkę. Burmistrz 

Góry również podziękowała 
przedstawicielom Stowarzysze-
nia „Smecz” za prowadzenie 
działalności sportowej, zaszcze-
pianie w najmłodszych chęci do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu oraz promocję Gminy 
Góra w różnych turniejach i 
zawodach. Spotkanie minęło 
w miłej i sympatycznej atmos-
ferze.

Góra spodobała się 
przewodnikom PTTK

AG

Spotkanie z Komendantem i Strażnikami Straży Miejskiej
W dniu 30 06. br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotkała się Komendantem Straży Miej-
skiej Lucjanem Żołnierukiem oraz strażnikami Mateuszem Dudą i Markiem Papmelem. W spo-
tkaniu udział wzięli także: Zastępca Burmistrz Góry Andrzej Rogala, Skarbnik Miasta i Gminy 
Góra Marek Balowski, Sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz Otto, Przewodniczący Komisji 
Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Góry Ryszard Borawski oraz Komendant Powiato-
wy Policji podkom. Krzysztof Cichla wraz z policjantami. 

Spotkanie odbyło się w związ-
ku z likwidacją Straży Miejskiej 
z dniem 30 czerwca 2017 r.  
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz podziękowała komen-

dantowi Straży Miejskiej oraz 
strażnikom za oddaną służbę, 
zaangażowanie i dobrą współ-

pracę. Burmistrz Góry złożyła 
najlepsze życzenia oraz powo-
dzenia na nowych stanowi-
skach pracy. Podziękowania 
za współpracę Burmistrz Góry 

oraz członkom Straży Miej-
skiej  złożył także Komendant 
Powiatowy Policji, który pod-

kreślił zaangażowanie Straży 
Miejskiej podczas wspólnie pro-
wadzonych patroli na terenie 
miasta. Do podziękowań włą-
czył się także Przewodniczący 
Komisji Prawa i Porządku Pu-
blicznego, który podziękował 
Straży Miejskiej za współpracę. 
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 Cywil-
nej. Z kolei zadania dotyczące 
ochrony spokoju i porządku w 
miejscach publicznych realizo-
wane będą teraz wyłącznie przez 
Policję.

W Górze zlikwidowano 
Straż Miejską
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Autorskie spotkanie 
w Czerninie
Dnia 12.07.2017 r. w Filii Bibliotecznej w Czerninie gościła 
pisarka Wanda Szymanowska, osoba niezwykła, ciepła, sympa-
tyczna i z pasją opowiadająca o swoich książkach. Pani Wanda 
mieszka w Gołaszynie koło Bojanowa, jest emerytowaną na-
uczycielką, lubiącą podróże, ludzi, kochającą życie. Spotkanie 
przebiegło w niezwykle miłej atmosferze  i na długo zostanie w 
pamięci Dyskusyjnego Klubu Książki.

Wanda Szymanowska wydała 
już: „Ciapka”- książkę dla dzieci 
oraz książki„Zielone Kalosze”, 

„Niebieskie sandały”, „Czerwo-
ne szpilki”, „LardżElka”, „Kim 
do diabła jest Anita?”. Po spo-
tkaniu pisarka rozdawała pa-
miątkowe wpisy do książek, lB

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego 
W dniach 18-19 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze odbyło się 8 egzami-
nów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowane-
go, zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Góra jest organem prowadzącym.

Zarządzeniem Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz powołany 
został skład komisji egzamina-
cyjnej, której przewodniczą-
cą była Naczelnik Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu Iza-
bela Baranowska. W pracach 
komisji uczestniczyli także: Pa-
weł Wojtczak – przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty – organu 
sprawującego nadzór pedago-
giczny, dyrektorzy szkół oraz 
eksperci, którzy zmieniali się w 

zależności od przedmiotu na-
uczanego przez egzaminowane-
go nauczyciela.
Egzaminy rozpoczęły się o godz. 
9.00 od analizy formalnej do-

kumentów. Następnie przystą-
piono do egzaminu, w trakcie 
którego nauczyciele prezento-
wali swój dorobek zawodowy za 
okres stażu oraz odpowiadali na 
pytania członków komisji. Lista 
osób, które zdały egzamin:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. 

Broniewskiego w Górze - Joan-
na Kaczmarek; Gimnazjum nr 
1 im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Górze - ks. Krzysztof Tomczyk 
i Anna Baworowska; Gimna-
zjum nr 2 im. M. Kopernika w 
Górze - Kinga Gałuszka; Zespół 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le im. W. Reymonta w Witoszy-
cach - Małgorzata Szylin; Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. B. Prusa 
w Górze - Marta Kokot-Wójcik; 
Zespół Szkolno-Przedszkolny z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Glince - Weronika Szczepaniak; 
Zespół Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole im. J. Korczaka w 
Ślubowie - Justyna Plewa. Ko-
misja bardzo wysoko oceniła 
wszystkich egzaminowanych 
nauczycieli. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszego rozwo-
ju zawodowego.

a także każdy z uczestników 
otrzymał prezent od pani Wan-
dy w postaci skarabeusza, który 

ma przynosić szczęście. Było  
ciekawie i sympatycznie.

Przepracowała prawie pół wieku
Od 1 września zmieni się nieco kadra pedagogiczna w szkołach  Gminy Góra. Kilkoro nauczycieli odejdzie na zasłużoną emeryturę, kilkoro pójdzie na urlopy dla 
poratowania zdrowia, zwolnień jako takich na szczęście w górowskiej oświacie nie będzie. 

Jedną z nauczycielek, która prze-
chodzi na emeryturę i jest zara-
zem osobą o najdłuższym stażu 
zawodowym – jest Anna Boro-
wiecka, nauczycielka- bibliotekar-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Górze.  Być może nie ma w tym nic 
dziwnego, ponieważ każdy z nas 
dąży do tego, aby w którymś dniu 
swego życia  dojść do tego momentu 
– mówi Pani Ania. Czymś nieco-
dziennym w dzisiejszych czasach 
jest natomiast staż pracy przyszłej 
emerytki. Pani Ania swoją pracę 
zawodową rozpoczęła bowiem 
49 lat temu – 16 sierpnia 1968 r. 
Wtedy to, mając 19 lat, po ukoń-
czeniu Studium Nauczycielskiego  
w Legnicy, rozpoczęła  pracę za-
wodową w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Górze jako nauczyciel-
ka matematyki. W placówce tej 
przepracowała 5 lat, a następnie, 
od roku 1973, na kolejnych 11 lat 
związała się z Biblioteką Pedago-
giczną w Górze. Twierdzi, że mi-
łość do książek wyniosła z domu, 
a zaszczepił ją do nich jej ojciec 
Jan Hryniewicz, również nauczy-

ciel (notabene legenda górowskiej 
oświaty). Pracując w Bibliotece 
Pedagogicznej zdecydowała się 
na studia z dziedziny biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
które ukończyła w roku 1979. 
W tym czasie (jeśli oczywiście 
była taka potrzeba) wspomagała 
górowskie szkoły SP3 i ZS jako 
nauczyciel matematyki, zastępu-
jąc nieobecnych nauczycieli. Od 
września 1984 r. rozpoczęła pra-
cę w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Górze, gdzie pracuje do chwili 
obecnie (na emeryturę odchodzi 
bowiem z dniem 1 września 2017 
r.). Pod koniec lat 80. i na początku 
lat 90. problemem (ze względu na 
fundusze) było zaopatrzenie biblio-
tek w nowości książkowe – mówi 
Pani Ania. Przyznaje, że nawiąza-
ła wtedy współpracę z górowski-
mi zakładami pracy (Mleczarnia, 
PSS), które przeznaczały pewne 
kwoty na zakupy. Dowiedziała się 
także, że wrocławskie Wydawnic-
two Dolnośląskie może przekazać 
część swoich publikacji (literatu-

ra piękna dla dzieci i młodzieży) 
bibliotekom szkolnym za darmo. 
Skorzystała z tej możliwości, a jej 
śladem poszły i inne bibliotekarki 
ze szkół. Słynne były wyjazdy do 

Wrocławia żółtym busem z SP 
nr 3, którym wracały szczęśliwe 
ze „zdobyczy” górowskie biblio-
tekarki pod wodzą Pani Ani. 
Oprócz książek do bibliotek po-
zyskiwała też książki na nagrody 
dla uczniów na zakończenie roku 
szkolnego. W tym czasie rozpo-
częła też współpracę z innymi 

wydawnictwami wrocławskimi: 
„Siedmiorogiem” i „Atlasem”, wy-
dającym literaturę popularnonau-
kową dla dzieci – seria „Co i Jak”. 
Współpraca z tym wydawnic-
twem trwała nieprzerwanie aż do 
zakończenia przez nie działalności 
czyli do roku 2010. Efektem tej 
współpracy było wzbogacenie bi-
blioteki szkolnej o wszystkie tytu-
ły (ok. 100) opublikowane przez 
to wydawnictwo, w sumie ponad 
900 egzemplarzy. Książki z serii 
„Co i Jak” niezmiennie od lat cie-
szą się dużym zainteresowaniem 
dzieci. 
W Szkole Podstawowej nr 1 prze-
pracowała 33 lata. Był to okres, 
kiedy oprócz pracy w bibliotece 
uczyła swojego pierwszego wy-
uczonego przedmiotu czyli ma-
tematyki (co zresztą do dzisiaj 
pamięta wielu byłych uczniów). 
Przez cały okres pracy zawodo-
wej była i nadal jest aktywnym 
członkiem Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Przez 20 lat była 
również prezesem Ogniska ZNP 
w swojej placówce, a także człon-

kiem Prezydium i Zarządu Od-
działu ZNP w Górze. Zapytałam 
jak przepracowała te 49 lat? Nie 
wiem kiedy ten czas tak minął. Wy-
daje mi się, że rozpoczęłam pracę 
dopiero wczoraj i dopiero, gdy stanę 
przed lustrem lub patrząc na mo-
ich byłych uczniów, szczególnie tych 
z końcówki lat 60-tych i początku 
lat 70-tych;  gdy oprócz pierwszych 
uczniów, w dalszej pracy miałam 
do czynienia z ich dziećmi, a nawet 
wnukami - widzę upływające lata 
– wyznaje Pani Ania.
Anna Borowiecka mówi, że jest 
szczęśliwa, iż mimo problemów ze 
zdrowiem (od 24 lat po operacji 
kolana jest osobą niepełnospraw-
ną, poruszającą się o kuli)– i jak 
sama siebie ze śmiechem określa 
„laska z laską”, udało się jej prze-
pracować prawie pół wieku. A 
czas na emeryturze też już ma 
zaplanowany – wszak tak dużo 
jeszcze jest rzeczy do zobaczenia, 
książek do przeczytania, miejsc 
do odwiedzenia…

E. mAćKOwSKA
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Noc Bibliotek – świetna 
forma propagowania 
czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży

O Nocy Bibliotek raz jeszcze
Poziom czytelnictwa w Polsce drastyczne spada, zarówno dzieci jak i dorośli zapominają o lekturze jako jednym z atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. 
Dlatego taką radością napawa fakt, że blisko pięćdziesięcioro uczniów przeczytało książki będące przepustką do gry miejskiej „Powrót do przeszłości”, która zor-
ganizowana została w czerwcu przez górowskie biblioteki.

Uczniowie młodsi mieli za za-
danie zaznajomić się z książ-
ką Marcina Szczygielskiego 
Klątwa dziewiątych rodzin, 
młodzież gimnazjalna –Pro-
jekt Breslau Magdaleny Za-

rębskiej. Obie powieści były 
pretekstem do wędrówki po 
Górze z mapą w dłoni, a ich 
treść stanowiła punkt wyjścia 

do zadań, które uczestnicy 
wykonywali w bibliotekach i 
wieży ciśnień. Gra rozpoczęła 
się o godzinie 18.00 równo-
cześnie w dwóch miejscach, z 
Biblioteki Miejskiej wyruszy-

ły dzieci młodsze, z Biblioteki 
Pedagogicznej wchodzącej w 
skład Powiatowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i 

Poradnictwa Psychologicz-
no-Pedagogicznego w Gó-
rze   – gimnazjaliści. Drogi 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów spotykały się, ale 
prowadziły innymi trasami. 
Ostatecznie wszyscy zmęcze-
ni i głodni zgromadzili się na 
podwórzu za ZSO w Górze. 
Jak przystało na Noc Biblio-
tek, gdy uczestnicy rozchodzi-
li się do domów, było ciemno, 
a drogę oświetlał im księżyc.

Więcej zdjęć i szczegółową re-
lację znajdą Państwo na stro-
nie Biblioteki Pedagogicznej 
w Górze http://www.bp.pcdn.
edu.pl/. Autorzy zdjęć: Joan-
na Chrzanowska,  Beata Dzia-
ło, Arkadiusz Gortych, Rena-
ta Osmolska-Mycyk.

Bezpieczeństwo podczas wakacji
Zasady bezpieczeństwa na ką-
pieliskach
Umiejętność pływania jest pod-
stawą bezpieczeństwa na wo-
dzie. Szczególnie latem rzeki, 
jeziora i inne otwarte zbiorniki 
wodne kuszą swoimi walorami 
ochłody, dobrej zabawy na słoń-
cu, przyjemnego spędzenia cza-
su.  Zapamiętaj: 
a) korzystaj z przyjemności ką-
pieli na otwartych zbiornikach 
wodnych najlepiej pod opieką 
ratownika,
b) do wody wchodź w miejscach 
oznakowanych jako kąpielisko,
a) nie skacz do wody w 
miejscach nieznanych i nie-
sprawdzonych,
b) nie wchodź do wody 
zmęczony oraz po obfitym po-
siłku,
c) zwracaj szczególna 
uwagę na to co robią dzieci i 
Twoi podopieczni
d) nie lekceważ tablic in-
formacyjnych o stanie wody i 
kąpieliska
Jeśli ktoś tonie to:
a) wezwij pomoc,
b) rzuć tonącemu przed-
miot umożliwiający utrzymanie 
się na wodzie,

c) jeśli potrafisz to idź to-
nącemu na ratunek zabierając 
przedmiot ułatwiający utrzyma-
nie się na wodzie,
d) pamiętaj, żeby podpły-
wać do tonącego od tyłu, unie-
możliwiając mu chwyty, które 
mogłyby ograniczyć twoje ru-
chy
e) jeśli nie potrafisz urato-
wać osoby tonącej, zapamiętaj 
miejsce w którym zniknęła pod 
wodą i wskaż je ratownikom.
Bezpieczeństwo podczas burz, 
huraganów i nawałnic
Zachowanie w domu:  
1.Zapewnić sobie dostęp do 
mediów, np. poprzez przenośne 
radio (z bateriami) oraz awa-
ryjne oświetlenie np. latarkę, 
świeczki, a także żywność, wodę 
oraz niezbędne lekarstwa.
2.  Zastanów się nad  ewentual-
nymi drogami i miejscem ewa-
kuacji (np. piwnica).
3. Usuń z balkonów, tarasów 
lekkie materiały, które mogą zo-
stać porwane przez wiatr i stwo-
rzyć dodatkowe zagrożenie.
4.  Sprawdź zamknięcie otwo-
rów okiennych i drzwiowych 
oraz zabezpiecz je skutecznie 
przed otwarciem (np. okienni-

ce, sztaby).
5. Nie wychodź lub wyjeżdżaj z 
domu, jeśli nie musisz (przełóż 
odwiedziny lub zakupy).
6. Wyłącz urządzenia elektrycz-
ne i gazowe (zawory, bezpiecz-
niki).
7. Unikaj korzystania z telefo-
nów komórkowych.
8. Nie podchodź do okien 
i drzwi w czasie burzy.
W przypadku, gdy nie możesz 
się ewakuować z domu: 
1. Udaj się do bezpiecznego 
pomieszczenia na najniższej 
kondygnacji domu, np. piwnic 
i usiądź pod ścianą nośną, z da-
leka od przeszklonych drzwi i 
okien.
2. Pozasłaniaj okna żaluzjami 
lub zasłonami.
3. Chwilowa bezpieczna po-
goda i cisza – nie oznacza bez-
pieczeństwa, przed wyjściem 
upewnij się. 
W przypadku, gdy burza i 
deszcz zaskoczy nas w terenie:
1. Nie  zatrzymuj się i nie par-
kuj  pod drzewami, słupami 
energetycznymi (jeżeli linia 
ulegnie zerwaniu zostaniemy 
porażeni prądem), niestabil-
nymi konstrukcjami (np. wia-

ty). (bardzo często dochodzi 
do  uderzenia pioruna, lub zła-
mania drzewa)
Jako schronienie wykorzystać 
należy istniejące budowle: most, 
wiadukt, przepusty lub inne sta-
łe konstrukcje. Jeżeli nie mamy 
możliwości ukrycia się to należy 
wykorzystać zagłębienia terenu 
(rów, głęboki dół). 
2. Gdy jedziemy pojazdem na-
leży pamiętać o :
- możliwym silnym podmuchu 
podczas wyjazdu z lasu, terenu 
zabudowanego. 
- nie zatrzymywać się pod drze-
wami. Często dochodzi do przy-
gniecenia samochodu przez 
powalone wiatrem konary 
i drzewa.
- jeśli zaskoczy nas burza, a nie 
możemy wejść do bezpiecznego 
budynku, pozostań w samocho-
dzie. 
Podczas burzy lub wichury nie 
szukaj schronienia pod wyso-
kimi drzewami, zwłaszcza tymi 
rosnącymi w odosobnieniu, czy 
na wzniesieniach, ponieważ 
spadające gałęzie lub wyłado-
wania atmosferyczne - pioru-
ny mogą być zagrożeniem dla 
twojego zdrowia, a nawet życia!  

Nie używaj podczas burzy te-
lefonu komórkowego.
Dla własnego bezpieczeństwa 
wyłącz go! Jeżeli znajdujesz się 
w terenie zabudowanym odejdź 
od metalowych obiektów ta-
kich jak siatki ogrodzeniowe, 
słupy energetyczne lub maszty i 
jak najszybciej ukryj się w naj-
bliższym budynku. Gdy nato-
miast burza zastała cię w terenie 
otwartym, nie staraj się przed 
nią uciec.  Nie biegnij! Oddal 
się małymi krokami od wyso-
kich drzew i poszukaj schronie-
nia na obniżonym terenie (wą-
wóz, dolina).
 Przykucnij i spokojnie prze-
czekaj nawałnicę.
Jeżeli jesteś w z innymi dzieć-
mi powinniście się rozdzielić 
na mniejsze grupy. Pamiętaj! 
Odległość burzy do miejsca, w 
którym się znajdujesz, oblicza 
się mnożąc liczbę sekund, jaka 
upłynęła od ujrzenia błyska-
wicy, do momentu usłyszenia 
grzmotu przez 330.

Oprac. redakcyjne na podst. 
materiału oficera prasowego
mł. bryg. mgr Marcina Klefasa
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DNI GÓRY ZA NAMI
W dniach od 30 czerwca  do 2 lipca Góra obchodziła swoje tradycyjne święto – Dni Góry. Z roku na rok oferta przedstawiona przez komitet organizacyjny jest 
coraz atrakcyjniejsza, a widownia bawi się wspaniale.

W piątkowy wieczór mieszkańcy 
mogli wziąć udział w zabawie na 
płycie górowskiego stadionu. W 
sobotnie przedpołudnie o godz. 
9.30 na górowskich kortach 

tenisowych odbył się Otwarty 
Turniej Tenisa Ziemnego w grze 
podwójnej o Puchar Burmistrza 
Góry. Chwilę później, od godz. 
10.00 na strzelnicy myśliwskiej 
w Górze rozpoczęły się Otwarte 
Zawody w Strzelectwie Myśliw-
skim o Puchar Burmistrza Góry. 
Kolejne punkty programu mia-
ły miejsce już na stadionie OKF 
w Górze. Dla najmłodszych 
przygotowano szereg atrakcji, 

w postaci karuzeli, trampolin, 
kul i aut wodnych, samocho-
dów elektrycznych i innych. 
Przed oficjalnym otwarciem 
Dni Góry 2017 na scenie wy-
stąpił Big Band działający przy 
Domu Kultury w Górze wraz 
z Arkadiuszem Gustawem pro-

wadzącym zespół. Następnie 
publiczność porwali Jeremi i Ar-
tur Sikorscy, którzy przyciągnęli 
ogromną ilość młodzieży. 
Oficjalnego otwarcia Dni Góry 

2017 dokonała Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Poseł na 
Sejm RP Stanisław Huskow-
ski w towarzystwie Jeremiego 
i Artura Sikorskich, których 
młodzież nie zamierzała ze sce-
ny wypuścić. Burmistrz Góry 
podziękowała wszystkim za 
przybycie i wspólne świętowa-
nie dni miasta oraz życzyła jak 
najlepszej zabawy. Poseł Stani-
sław Huskowski podziękował 

za zaproszenie i również życzył 
przyjemnie spędzonego czasu. 
Wśród gości obecnych na sta-
dionie byli również: Burmistrz 
Wołowa Dariusz Chmura, wójt 
Jemielna Jan Ucinek, Zastępca 
Burmistrza Góry Andrzej Roga-

la, Starosta Powiatu Górowskie-
go Piotr Wołowicz, Wicestaro-
sta Powiatu Górowskiego Paweł 
Niedźwiedź, Skarbnik Miasta i 
Gminy Góra Marek Balowski, 

Przewodniczący Rady Powia-
tu Górowskiego Jan Rewers, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki, Komen-
dant Powiatowy Policji w Górze 
podkom. Krzysztof Cichla, Za-
stępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Górze nadkom. 
Jacek Gregor oraz naczelnicy 
wydziałów UMiG Góra. 
Po oficjalnym otwarciu Dni 
Góry przyszedł czas na wystę-

py kolejnych gwiazd polskiej 
sceny muzycznej. Przed gó-
rowską publicznością wystąpił 
znany Zespół Masters, który 

zaśpiewał hity takie jak: „Żono 
moja”, „Szukam dziewczyny” i 
inne. Po koncercie każdy mógł 
zrobić sobie zdjęcie z liderem 
zespołu Pawłem Jasionowskim, 
czy otrzymać autograf. Zainte-
resowani mogli zakupić płytę z 
autografem. 
Kolejną gwiazdą sobotnie-
go wieczoru był Zespół Golec 
uOrkiestra. Znani bracia Paweł 
i Łukasz Golcowie pomimo 
deszczu przyciągnęli ogrom-
ną ilość fanów. Wśród utwo-
rów jakie można było usłyszeć, 
znajdowały się hity takie jak: 
„Do Milówki wróć”, „Góral-

skie tango”, „Pędzą konie”, czy 
„Szarpany”. Po koncercie Paweł 
i Łukasz Golcowie rozdawali 
autografy, pozowali do wspól-
nych zdjęć. Na zakończenie do 
późnych godzin nocnych trwała 
zabawa, którą prowadził Adrian 
Kasprzak – DJ ADIKOMP.
Natomiast w  niedzielę zgroma-
dzona na stadionie publiczność 
mogła usłyszeć Zespół Metrum 
Reni & Marco, znany szcze-
gólnie starszym mieszkańcom. 
Po koncercie zainteresowani 

mogli również nabyć płytę z 
autografem, czy zrobić zdjęcie 
z gwiazdą. Drugim zespołem, 
który zaprezentował się na gó-
rowskiej scenie był Zespół Sta-

ler, który pochodzi z Góry. Był 
to świetny występ, szczególnie 
dla fanów mocnego brzmienia. 
W następnej kolejności wystąpił 
znany w całym kraju Mesajah. 
Artysta zgromadził przed sceną 
bardzo dużą liczbę słuchaczy, 
którzy chętnie włączali się w 
śpiewanie razem z wykonawcą. 
Największą liczbę fanów przy-
ciągnął jednak Zespół Perfect. 
Widownia wspólnie z liderem 
zespołu – Grzegorzem Mar-
kowskim śpiewała znane utwo-
ry, m.in. „Autobiografia”, „Ale 
w koło jest wesoło”, „Chcemy 
być sobą”, czy „Kołysanka dla 

nieznajomej”. Hity porwały pu-
bliczność, która tłumnie wiwa-
towała i bisowała. Po koncercie 
odbyła się zabawa taneczna.
Całość imprezy prowadzili: 
Mateusz Balcerek z Wrocławia, 
Jolanta Ludkowska i Adrian 
Kasprzak z Góry. Na uwagę 
zasługuje także dobra praca 
ochroniarzy, którzy czuwali nad 
bezpieczeństwem przybyłych na 
stadion osób. Wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w obchodach 
Dni Góry serdecznie dziękuje-

my i już dziś zapraszamy na Dni 
Góry 2018. 
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Grali dla Bartka
Stowarzyszenie „Młodzi-Młodym” w Górze oraz przyjaciele i znajomi Bartka od połowy czerwca prowadzą akcję charytatywną „Gramy dla Bartka 
vol. II” na rzecz mieszkańca Góry – Bartka Małaczyńskiego. Patronat honorowy nad akcją objęła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz.

Dla przypomnienia, Bartek to 
tegoroczny maturzysta – ab-

solwent Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Górze. 1 
czerwca u Bartka wykryto na-
wrót ostrej białaczki limfobla-
stycznej i od tego czasu Bartek 

przebywa w Przylądku Nadziei 
we Wrocławiu, gdzie poddawa-
ny jest leczeniu chemioterapią. 
Od 15 czerwca Stowarzyszenie 
„Młodzi-Młodym” w Górze 
prowadzi zbiórkę publiczną 
Gramy dla Bartka vol. II zgło-
szoną do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
pod numerem 2017/2771/OR. 
Zbiórka prowadzona będzie do 
końca 2017 roku. Cały dochód 
ze zbiórki przekazany będzie 
na leczenie, rehabilitację i inne 
wydatki związane z leczeniem 
Bartka. Podczas Dni Góry 2017 
dzięki Burmistrz Góry Irenie 
Krzyszkiewicz mogło powstać 
stoisko z wypiekami, które do-
starczyli mieszkańcy Gminy. 
W niedzielne popołudnie po 
ulicach miasta i po płycie sta-
dionu krążyli wolontariusze z 
puszkami, do których każdy 

mógł wrzucić dowolną kwotę 
na leczenie Bartka. Dzięki prze-
prowadzeniu akcji, konto zbiór-
ki publicznej na leczenie Bartka 
zasiliła kwota 8 870,39 zł. 
Organizatorzy akcji składa-

ją serdeczne podziękowania: 
Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz – za wsparcie, umożli-

wienie przeprowadzenia akcji 
podczas Dni Góry 2017 oraz 
patronat honorowy nad akcją 
„Gramy dla Bartka vol. II”. 
Dyrektorowi OKF Ryszardowi 
Wawerowi i pracownikom OKF 

– za wsparcie podczas trwania 
akcji na stadionie. Rodzicom i 
wszystkim mieszkańcom, któ-

rzy dostarczyli ciasta, z których 
dochód wsparł akcję. Pani Mał-
gorzacie Izdebskiej za przekaza-
nie na akcję bukietów lawendy, 
Restauracji Rosette za użycze-
nie namiotu oraz stołów, Dy-
rektor Magdalenie Mielczarek 
i pracownikom Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze 
za wsparcie w postaci użyczenia 
stołów i krzeseł oraz PSS Spo-
łem za przekazanie napojów do 
sprzedaży. 

Dla Bartka liczy się 
każda pomoc – pomóż, 
może i Ty będziesz jakiejś 
pomocy potrzebował ! 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 30 czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Górze odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego Państwa: 

Ireny i Henryka Burdziuków, Danuty i Jerzego Maćkowskich,  
Stanisławy i Ryszarda Wojdynów

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zostały przyznane Jubilatom meda-
le za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. 
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz 
życzenia

Uczestniczki SALO12 
u Burmistrz Góry
W dniu 11.07. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz spotkała się z 
uczestniczkami i opiekunami SALO12, które odbyło się w nie-
mieckim Herzberg am Harz/Sieber. 

Od 1 do 8 lipca br. grupa espe-
rantystów w składzie: Patrycja 
Toruńska, Wiktoria Szara, Ga-
briela Brzoza, Oliwia Biernacka, 
Julia Ślosarczyk oraz Iwona Sa-
wicka i Lidia Nowak – opiekun-
ki grupy, przebywała w zaprzy-
jaźnionym mieście Herzberg am 
Harz/Sieber. 
Podczas spotkania uczestnicz-
ki opowiedziały o współpracy z 
młodzieżą niemiecką, wspólnej 
nauce języka esperanto, zaję-
ciach sportowych i muzycznych. 
Dziewczyny podzieliły się swo-

imi wrażeniami z pobytu, pod-
czas zwiedzania miasta oraz ze 
spotkania z Burmistrzem miasta 
Herzberg am Harz. Na ręce Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz 
przekazali upominki od Burmi-
strza Herzberg am Harz – miasta 
partnerskiego Góry. Burmistrz 
Góry podziękowała uczestnikom 
za promowanie Góry dzięki języ-
kowi esperanto, aktywność oraz 
chęć utrzymywania kontaktów z 
młodzieżą z Niemiec.
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Zwiedzali wschodnią Polskę
W dniach od 27 do 30 czerwca 
br. 50 – osobowa grupa członków 
Polskiego Związku Niewidomych 
i Osób Słabowidzących Oddział 

Góra przebywała na wycieczce 
na tzw. wschodniej ścianie Polski. 
Wycieczkowicze zwiedzili Stara-
chowice, Kozłówkę, Kazimierz 
Dolny, Nałęczów, Lublin, Sando-
mierz. Widzieli m.in. Muzeum 
Pojazdów i Techniki, Hutę Metali, 

byłą fabrykę samochodów, gdzie 
dawniej produkowano słynne 
„Stary”, muzeum Zamojskich, za-
mek i katedrę w Lublinie, jak rów-

nież muzeum „Ojca Mateusza” 
w Sandomierzu. Wycieczka była 
możliwa dzięki sponsorowaniu 
wyjazdu przez Burmistrz Góry 
Irenę Krzyszkiewicz, Wójt Gminy 
Niechlów Beatę Pona. Otrzymano 
również dofinansowanie z PCPR em

w Górze. Wszyscy powrócili pełni 
wrażeń i zadowolenia, bez względu 
na wiek (a ten zamykał się w prze-
dziale od 10 do 80 lat). Byli docie-

kliwi, spostrzegawczy, zasypywali 
przewodników pytaniami i prosili 
o dodatkowe wyjaśnienia – sło-
wem wycieczka była udana.

Święto Policji 2017
W piątek, 21 lipca br., w sali wido-
wiskowej Domu Kultury w Górze 
odbyły się uroczyste obchody Świę-
ta Policji. W tym roku przypadała 
98 rocznica powołania Policji Pań-
stwowej. Tradycyjnie podczas uro-
czystości nie zabrakło pocztu sztan-
darowego i godnego ceremoniału z 
hymnem państwowym.
W tegorocznych obchodach licznie 
uczestniczyli zaproszeni goście, któ-
rych serdecznie przywitał Komen-
dant Powiatowy Policji w Górze 
kom. Krzysztof Cichla. W uroczy-
stości uczestniczyli: I Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu - insp. Piotr Lecie-
jewski, Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz, Zastępca Burmistrza 
Góra Andrzej Rogala, Burmistrz 
Wąsosza Zbigniew Stuczyk, Wójt 
Gminy Niechlów Beata Pona, Wójt 
Gminy Jemielno Jan Ucinek, Ko-
mendant Powiatowy Policji w Gło-
gowie podinsp. Mariusz Bużdygan, 
Komendant Powiatowy Policji w 
Polkowicach podinsp. Waldemar 
Cichocki, Komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień  w Głogowie 
ppłk. Piotr Mielniczuk, Dowódca 4 
Batalionu Inżynieryjnego w Głogo-
wie zastępowany przez por. Krzysz-
tofa Kazimierczaka, Szef Wydziału 
Infrastruktury Obronnej RZI w 
Bydgoszczy ppłk Marek Baraniak, 

Komendant Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Górze st. 
bryg. Arkadiusz Szuper, Komen-
dant Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Głogowie st. bryg. 

Piotr Durał oraz byli komendanci 
powiatowej Policji w Górze: insp. 
Zdzisław Rogala, mł. insp. Wiesław 
Lisowski, insp. Robert Grabkowski 
i insp. Ryszard Wójtowicz. Wśród 
gości obecni byli także przedsta-
wiciele Cechu Rzemiosł Różnych 
oraz związków zawodowych służb 
mundurowych i pracowników cy-
wilnych, dyrektorzy miejscowych 
instytucji i przedsiębiorstw jak rów-
nież opiekun duchowy i przyjaciel 
górowskiej Policji ks. Stanisław 

Orłowski. Wśród zaproszonych, 
jak co roku liczną grupę stanowili 
emerytowani policjanci i rodziny 
wyróżnionych funkcjonariuszy. 
Podczas akademii odczytano od-

znaczenia nadane postanowie-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, które otrzymali: asp. szt. 
Jan Rydzik – Specjalista Zespo-
łu Operacyjno-Rozpoznawczego 
Wydziału Kryminalnego Komen-
dy Powiatowej Policji w Górze 
odznaczony Medalem Złotym za 
długoletnią służbę oraz Kazimierz 
Kopko - pracownik cywilny gó-
rowskiej Komendy odznaczony 
Medalem Srebrnym za długoletnią 
służbę. Kolejnym punktem uroczy-

stości były nominacje i odznaczenia 
awansowanych policjantów. W 
tym roku zostało awansowanych 
19 funkcjonariuszy: 2 w korpusie 
szeregowych, 5 w korpusie podofi-

cerów, 10 w korpusie aspirantów 
policji oraz 2 oficerów. 
A tak oto prezentowały się awanse 
na wyższe stopnie policyjne:
- na stopień podinspektora: nad-
kom. Jacek Gregor;
- na stopień komisarza: podkom. 
Krzysztof Cichla;
- na stopień starszego aspiranta: asp. 
Łukasz Gęstwa;
- na stopień aspiranta: mł. asp. Pa-
weł Błasiak, mł. asp. Bartosz Drąg, 
mł. asp. Andrzej Hołodowy, mł. 
asp. Tomasz Kłak, mł. asp. Łukasz 
Kurpiel, mł. asp. Krzysztof Pałysa, 
mł. asp. Paweł Ratajczak;
- na stopień młodszego aspiranta: 
sierż. szt. Michał Łynko;
- na stopień sierżanta sztabowego: 
st. sierż. Marcin Deluga, st. sierż. 
Paweł Kaczmarek, st. sierż. Kamil 
Tomaszewski;
- na stopień starszego sierżanta: 
sierż. Marek Kokot;
- na stopień sierżanta: st. post. Pa-
tryk Morżak;
- na stopień starszego posterunko-
wego: post. Karolina Sajdak, post. 
Paulina Wiśniewska. 
Uroczystego wręczenia aktów no-
minacyjnych górowskich funkcjo-
nariuszy dokonał I Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu insp. Piotr Leciejew-
ski oraz Komendant Powiatowej 
Policji w Górze kom. Krzysztof 
Cichla.
Starosta Górowski Piotr Wołowicz 
wręczył wyróżnionym listy gratula-
cyjne wraz z podziękowaniem i ży-
czeniami dalszych osiągnięć. Wśród 
nich znaleźli się mł. asp. Magda-
lena Urbaniak, sierż. szt. Marcin 
Szostak, st. asp. Wiesław Wąsik, 
asp. Paweł Błasiak oraz pracownik 
cywilny Dorota Cempura. Grono 

wyróżnionych poszerzyli również: 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz, reprezentowana przez za-
stępcę Andrzeja Rogalę, która za 
wzorową pracę i służbę wyróżni-
ła: asp. Mariolę Pudełek, mł. asp. 
Lidię Tarońt, st. sierż. Małgorzatę 
Nieborak, st. sierż. Łukasza Bo-
rowskiego oraz pracownika służby 
cywilnej Magdalenę Konopnicką. 
Natomiast Wójt Gminy Wąsosza 
Zbigniew Stuczyk odznaczył za 
wykonywanie obowiązków asp. 
Pawła Ratajczaka oraz pracowni-
ka cywilnego Izabelę Węcławek
-Wąsik. Gratulacje Wójta Gminy 
Niechlów Beaty Pony trafiły do 
wyróżnionych funkcjonariuszy 
Rewiru Dzielnicowych asp. szt. 
Przemysława Koźmieńskiego oraz 
mł. asp. Jarosława Lorka. Liczne 
grono tegorocznych nominacji za-
mknął Wójt Gminy Jemielno Jan 
Ucinek, który wyróżnił asp. Ma-
riusza Szindlera. 
Akademia przebiegała w podnio-
słej atmosferze. Zaproszeni goście 
w swych wystąpieniach podkreślili 
znaczenie i trud pełnionej przez 
policjantów służby. Równie ser-
deczne podziękowania i życzenia 
kierowali do rodzin funkcjona-
riuszy, których wyrozumiałość i 
wsparcie są ważne w pełnieniu 
służbowych powinności. Jest to 
bardzo niebezpieczna praca, która 
zasługuje na wdzięczność i uznanie 
społeczeństwa. Każdego dnia z de-
terminacją, poświęceniem i odwa-
gą narażają swoje życie i zdrowie w 
trosce o dobro drugiego człowieka 
– tak w swym wystąpieniu doce-
niał pracę górowskich policjantów 
Starosta Górowski Piotr Woło-
wicz. Podczas uroczystości na ręce 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Górze Krzysztofa Cichli składa-
no kwiaty oraz życzenia i gratula-
cje dedykowane całej społeczności 
Komendy Powiatowej Policji. 
Akademię prowadziła podkom. 
Agnieszka Połczyk. 
Przypomnijmy – Dzień Policjan-
ta, zwany inaczej Świętem Policji, 
został ustanowiony w lipcu 1995 
roku przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej. Miał upamiętniać fakt 
powołania Policji Państwowej w 
1919 roku, ale przede wszystkim 
zwracać uwagę społeczeństwa na 
trud pracy policji, wyrazić uznanie 
za wykonywanie przez nich obo-
wiązków służbowych, poświęcenie 
i narażanie życia w imię bezpie-
czeństwa obywateli. Dzień ten  nie 
jest dniem wolnym od pracy.
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Łaska Boża - felieton religijny na 30 lipca    

Skarb ukryty w roli. Albo dro-
gocenna perła — czy to moż-
na zdobyć? Podam prawdziwy 
przykład. Słuchajmy — był 
dobrze wychowany. Miał 18 lat 
kiedy rodzice umarli. Zostawili 
mu ogromny majątek. Co zrobi 
młody Antoni? Słyszał w koście-
le słowa Ewangelii: „Jeśli chcesz 
być doskonałym, idź, sprzedaj 
co masz, daj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie” (Mt 19,21). 
Antoni chciał mieć skarb. Wy-
pełnił słowa Ewangelii. Z boga-
tego stał się ubogim, poszedł na 
pustynię i tam długie lata służył 
Bogu. Umarł mając lat 106. To 
św. Antoni Wielki. Jego święto 
obchodzimy 17 stycznia. Skarb 
znalazł i w niebie przez całą 
wieczność będzie się nim cie-
szył. — Taki skarb może znaleźć 
każdy człowiek, który ma wiarę. 
Bóg zrobił wszystko, aby szuka-
jącym skarb ten udostępnić. Czy 
trzeba sprzedawać, gdy się ma 
bogactwo? Nie. Bogu wystarczy, 
gdy człowiek jest ubogi duchem. 
Są królowie, którzy mieszkają w 
pałacach, otoczeni materialny-
mi dobrami, a jednak mogą żyć 
tak, jakby tego przepychu nie 
było. Do świętości dochodzą. 
Jedno jest ważne: trzeba skarbu 
szukać za życia, nim śmierć na-
dejdzie. Całe życie ziemskie dał 
nam Bóg, abyśmy skarb znaleźli 
i już przed śmiercią żyli takim ży-
ciem, jakim żyje Bóg! Jak się ten 
skarb nazywa? Łaska uświęcają-
ca! Tu trzeba widzieć różnicę, bo 
są dwie łaski: łaska uczynkowa i 
łaska uświęcająca. Ta pierwsza, 
uczynkowa, pomaga nam tylko 
do spełniania dobrych uczyn-
ków. Prawa do nieba nie daje. Ta 
druga, uświęcająca, tak się na-
zywa, bo nas uświęca i do nieba 
prowadzi. Ona jest tym bezcen-
nym skarbem, o którym mówi 
Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. 
Stan łaski to życie Boga w du-
szy. „Żyję ja, już nie ja, żyje we 
mnie Chrystus” woła św. Paweł 
(Gal 2,20). Życie Boga w duszy 
musi być, jeśli z Bogiem w niebie 
chcemy żyć! — Czy o tej łasce 
uświęcającej można coś więcej 
wiedzieć?
Pewien autor prowadzi nas w 
świat fantazji. Mówi tak: Wy-

obraźmy sobie nurka. Nurek 
zanurza się w morzu głęboko i 
coraz głębiej, aż stanie na dnie 
morza. Ubranie ma oczywi-
ście nieprzemakalne. Na gło-
wie maska, aby mógł widzieć. 
A co najważniejsze: jest po-
łączony z ziemią, która przez 
specjalny przewód posyła mu 
powietrze potrzebne do oddy-
chania. Na dnie morza, a od-
dycha ziemskim powietrzem! 
To obraz tego, co czyni łaska 
uświęcająca: na ziemi jesteśmy, 
a oddychamy i żyjemy powie-
trzem nieba. Żyjemy takim 
życiem, jakim żyje Bóg! Cud 
ponad wszystkie cuda! Przecie 
jest przepaść między niebem a 
ziemią, między Bogiem a czło-
wiekiem. Człowiek przez tę 
przepaść nie przepłynie nigdy. 
Ale Bóg działa: rzuca jakby ro-
dzaj cudownego mostu, dając 
łaskę uświęcającą. Na jej widok 
przepaść znika. Bóg zbliża się, 
wchodzi do duszy, mamy w 
sobie życie Boże. I wszystkie 
czyny które spełniamy w tym 
stanie, są czynami zasługujący-
mi na niebo. Człowiek jest zu-
pełnie inny. Przedtem miał tyl-
ko życie natury. Teraz ma życie 
łaski, życie nadnaturalne, czyli 
nadprzyrodzone. Przedtem był 
jak żelazo leżące na drodze. Te-
raz to żelazo zbliża się, wchodzi 
do ognia i przyjmuje własności 
ognia: ciepło, kolor, blask... 
W ten sposób dusza nasza się 
przemienia, gdy otrzymuje dar 
łaski uświęcającej. Jak żelazo, 
przyjmując własności ognia, 
nie przestaje być żelazem, tak 
dusza, nie przestaje być duszą 
człowieka, gdy przyjmuje wła-
sności życia Bożego. Jest jakby 
nasycona boskością: Bóg w nas. 
Pan Jezus to Bóg, który zniżył 
się do nas, nie przestając być 
Bogiem, przyjął naszą ludzką 
naturę. Człowiek, kiedy z do-
broci Bożej otrzymuje nieoce-
niony skarb łaski uświęcającej, 
ten człowiek wznosi się ponad 
swoją ludzką naturę, zosta-
je dopuszczony do udziału w 
naturze Bożej: Żyję ja, już nie 
ja... Niesłychany prezent do-
broci Bożej! Czy jest coś na 
ziemi, co można by porównać 

z łaską uświęcającą? Można tu 
zacytować natchnione słowa z 
księgi Mądrości: „Przeniosłem 
ją nad berła i trony. I bogactwa 
za nic miałem w porównaniu z 
nią! Nie porównałem z nią dro-
gich kamieni, bo wszystko złoto 
wobec niej jest garścią piasku, a 
srebro przy niej ma wartość bło-
ta”! (7,8-9).
Gdzie? Kiedy można ten skarb 
otrzymać? Na chrzcie św. Dziec-
ko nic nie wie. Nie rozumie, 
jaki cud miał miejsce w jego du-
szy. Żyje 2,4 lata i umiera. Idzie 
prosto na wieczne szczęście do 
nieba. To jest łaska uświęcająca. 
Ale ktoś żyje długo i ten skarb 
łaski traci. Co wtedy? Bóg wy-
nalazł przebaczenie. Widzimy 
w kościele konfesjonały. Wszy-
scy wiedzą, co znaczy to słowo. 
Zawsze każdy katolik może tam 
usłyszeć słowo przebaczenia: „Ja 
ciebie rozgrzeszam... W każdym 
czasie, a zwłaszcza w czasie po-
stu, w czasie misji czy rekolek-
cji tłumnie przychodzą ludzie, 
oblegają konfesjonały, czekają 
na swoją kolejkę i o spowiedź 
proszą: chcą odzyskać utraconą 
przez grzech łaskę uświęcającą... 
Człowiek na łożu śmiertelnym 
coś mówi: prosi o kapłana. Czy 
mu nie wystarczy lekarz? Nie 
wystarczą bliskie, kochające go 
osoby? Nie! Kapłana chce. Ła-
skę uświęcającą chce odzyskać, 
by iść na ucztę godową do nie-
ba. I śpieszy kapłan, staruszek, 
w nocy nieraz, po ciemku, sam, 
wśród zimna i mrozu, kiedy 
inni śpią, on idzie... Zatrzymaj-
cie skarb! Największe szczęście 
to czyste sumienie, gdyż tego 
nikt ludziom zabrać nie może. 
Ono cenniejsze nad drogie ka-
mienie. Jego nagrodą jest króle-
stwo Boże. Na nic bogactwa, na 
nic przepych złoty, gdy w duszy 
braknie pokoju i cnoty”! Życie 
Boga w duszy musi być, jeśli z 
Bogiem w niebie chcemy żyć.

ks. mgr Bernard Twardowski

Turniej siatkówki plażowej
W dniu 18 lipca na basenie miejskim odbyły się turnieje siat-
kówki plażowej dziewcząt i chłopców. Turnieje przeznaczone 
były dla młodzieży z przedziału wiekowego 12-16 lat. Impre-
za została zorganizowana w ramach projektu „Sportowe lato 
2017” z programu „Bank Młodych Mistrzów Sportu”- Funda-
cja Banku Zachodnia WBK.

Wśród dziewcząt wystąpiły 
pary: Wójcik Zuzanna – Neć 
Olga, Baranowska Karolina – 
Ratajczak Marta, Walenczak 
Dominika – Kawa Nikola, Gil 
Wiktoria - Dziewic Martyna.

Turniej dziewcząt został rozegra-
ny systemem każdy z każdym. 
Wiele spotkań stało na wysokim 
poziomie, pełne zaangażowania 
i emocji dziewczęta wykazywały 
się sporymi umiejętnościami i 

zachwycały zagraniami na plaży 
basenu miejskiego w Górze.
Klasyfikacja końcowa:
1. Gil Wiktoria – Dziewic 
Martyna
2. Wójcik Zuzanna – Neć 
Olga
3. Walenczak Dominika – 
Kawa Nikola
4. Baranowska Karolina – 
Ratajczak Marta
Najlepszą zawodniczą wybrana 
została Wiktoria Gil, natomiast 
wyróżnienie trafiło do Olgi Neć.
Fundatorem nagród była Fun-
dacja Banku Zachodniego 
WBK
Tuż po zakończonych zmaga-
niach dziewcząt przyszedł czas 
na występy chłopców. Cztery 
zgłoszone pary rywalizowa-
ły również w systemie każdy 
z każdym. W turnieju wzięli 
udział następujący zawodnicy: 
Kacper Węgrzyniak – Krzysztof 

Pokrop, Jakub Matyla – Bartło-
miej Łasisz, Wojciech Śliwowski 
– Sebastian Spychała, Adrian 
Gorwa – Jakub Żmijewski. Tur-
niej chłopców również stał na 
wysokim poziomie, zawodnicy 

zaprezentowali wiele ciekawych 
wymian, nie brakowało asów 
serwisowych i efektownych 
obron.
Klasyfikacja końcowa:
1. Jakub Matyla – Bartło-

miej Łasisz
2. Kacper Węgrzyniak – 
Krzysztof Pokrop
3. Wojciech Śliwowski – 
Sebastian Spychała
4. Adrian Gorwa – Jakub 
Żmiejewski
Najlepszym zawodnikiem wy-
brany został Wojciech Śliwow-
ski – zawodnik MKS Pogoń 
Góra
Organizatorami turnieju byli: 
Miejski Klub Sportowy „Pogoń” 
Góra, Ośrodek Kultury Fizycz-
nej w Górze. Fundatorem na-
gród była Fundacja Banku Za-
chodniego WBK. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w realizację tego turnieju.

K. ROGALA

Zapraszamy na basen
Piękny basen w Górze zachęca do korzy-
stania w upalne dni, a tych w lipcu, mimo 
wszystko było dość dużo. Basen jest czynny 
codziennie w godzinach od  9.00 do 20.00. 
Bilet normalny to zaledwie 5 zł, bilet ulgo-
wy – 2,50 zł. Posiadacze Górowskiej Karty 
Dużej Rodziny płacą mniej: 1, 50 zł - bilet 
ulgowy, 3, 50 zł - bilet normalny. Dzieci do 
lat 3 i osoby niepełnosprawne ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności na podst. 
ważnej legitymacji lub orzeczenia oraz ich 
opiekunowie wchodzą bezpłatnie. 
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materiały na stronę 12 i 13 przygotowuje wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze

BERNARD BAZYLEWICZ

TERESA wiTKOwSKA

Uroczyste spotkanie Zespołu 
Dyrektorów 
W Powiatowym Centrum Do-
skonalenia nauczycieli i Porad-
nictwa Psychologiczno-Peda-
gogicznego w Górze odbyło 
się podsumowujące spotkanie 

Zespołu Dyrektorów Placówek 
Oświatowych Powiatu Górow-
skiego. 
Dyrektor PCDNiPPP w Gó-
rze Bernard Bazylewicz, jako 
co roku wręczył podziękowania 
wszystkim 24 członkom zespo-
łu – za włączenie się w realizację 
zadań Powiatowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Po-
radnictwa Psychologiczno-Pe-
dagogicznego w Górze w roku 
szkolnym 2016/2017, w szcze-
gólności za ogromną pomoc 
przy współorganizacji konkur-
sów, turniejów, przeglądów oraz 
zajęć otwartych. Podkreślił także 
zaangażowanie wszystkich pla-
cówek w uczestnictwie w dzia-
łaniach podejmowanych przez 
PCDNiPP-P w Górze w zakre-
sie kompleksowego wspomaga-
nia szkół i placówek powiatu 
górowskiego. 
Spotkanie miało wyjątkowy wy-
miar ze względu na pożegnanie 
dyrektorów odchodzących na 
emeryturę lub kończących pracę 
na swoim stanowisku. 
W imieniu całego zespołu de-
legacje dyrektorów wręczyły 
okolicznościowe dyplomy oraz 
drobne upominki obecnym na 
spotkaniu dyrektorom: Halinie 
Mielnik – Dyrektorowi Publicz-
nego Gimnazjum im. Henryka 

Sienkiewicza w Wąsoszu, Ur-
szuli Ratajczak – Dyrektorowi 
Przedszkola Publicznego nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Gó-
rze, Januszowi Ruszkiewiczowi 

– Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Gó-
rze, Andrzejowi Skoreckiemu – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Niechlowie oraz Marioli Żywic-
kiej Dyrektorowi Gimnazjum 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Górze. W przemó-
wieniu skierowanym do nich 
dyrektor PCDNiPP-P w Górze 
powiedział m.in.: 

„Dziękujemy Wam za wieloletnią 
współpracę w ramach realizacji 
zadań Powiatowego Zespołu Sa-
mokształceniowego Dyrektorów 
– sieci współpracy i samokształce-
nia, za Wasze zaangażowanie na 
przestrzeni wielu lat, dzielenie się 
z nami wiedzą i doświadczeniem. 
Współpraca z Wami była dla nas 
wielką przyjemnością, a działa-
nia podejmowane przez Was były 
dla nas wsparciem zawsze podno-
szącym poziom i prestiż zespołu. 
Życzymy Wam dalszych sukcesów 
oraz wiele satysfakcji z podejmo-
wanych kolejnych przedsięwzięć 
oraz dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu prywatnym”.

Zakończenie roku akademickiego 
2016/2017 
W Powiatowym Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli i Porad-
nictwa Psychologiczno-Pedago-
gicznego w Górze zakończyły 
się zajęcia dydaktyczne w za-
kresie studiów podyplomowych 

zorganizowanych w roku akade-
mickim 2016/2017. 
Studia podyplomowe adresowa-
ne były do absolwentów szkół 
wyższych posiadających tytuł 
licencjata, magistra lub inżynie-
ra, pragnących pogłębić wiedzę 
zdobytą w czasie studiów, a tak-
że uzyskać dodatkowe kwalifi-
kacje. W szczególności kierowa-
no je do nauczycieli wszystkich 
placówek szkolnych i opiekuń-

czo-wychowawczych. 
Zajęcia dla studentów odbywały 
się w PCDNiPP-P w Górze w 
ramach działalności Instytutu 
Studiów Podyplomowych Wyż-
szej Szkoły Komunikowania, 

Politologii i Stosunków Mię-
dzynarodowych w Warszawie. 
W mijającym roku akademic-
kim studia podyplomowe ukoń-
czyło i uzyskało dodatkowe 
kwalifikacje 36 nauczycieli na 8 
kierunkach, w tym 22 studen-
tów zdało egzamin z pedagogiki 
specjalnej z rewalidacją. 
Studenci podkreślali bardzo do-
brą organizację zajęć i wysoki 
poziom kształcenia, który za-

pewniali wykładowcy z Legnicy, 
Lubina i Leszna. 
Powiatowe Centrum Doskona-
lenia nauczycieli i poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogiczne-
go w Górze zaprasza do zapisy-

wania się na kolejny rok akade-
micki. Trzy semestry realizowa-
ne są od października do czerw-
ca, ze względna na to, że jeden 
semestr odbywa się zdalnie. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w sekretariacie PCD-
NiPP-P w Górze.

BERNARD BAZYLEWICZ

Zakończenie roku szkolnego 
w Zespole Szkół w Górze 
23 czerwca o godz. 9.00 w auli 
Zespołu Szkół im. gen. Sylwe-
stra Kaliskiego w Górze odbyło 
się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2016/2017.
W uroczystości wzięli udział ab-
solwenci Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej w Górze oraz ucznio-
wie klas I i II tej szkoły oraz klas 
III Technikum w Górze, na-
uczyciele, pracownicy i rodzice 
uczniów Zespołu Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego w Górze. 
W uroczystości uczestniczy-
li również: w imieniu Starosty 
Górowskiego Piotra Wołowicza 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Sta-
rostwa Powiatowego w Górze 
Sławomir Bączewski, przed-
stawiciele Centrum Szkolenia 
Praktycznego i Ustawicznego 
w Górze Krzysztof Łomnicki i 
Dariusz Węcłaś oraz wiceprze-
wodnicząca Rady Rodziców Jo-

anna Mosiek. Dyrektor szkoły 
Ewa Gano podsumowała mija-
jący rok szkolny i pogratulowała 
uczniom zdobycia promocji do 
następnej klasy. Uczniom klas 
III Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej życzyła powodzenia w życiu 
i miłego wspominania pobytu 
w szkole. Dyrektor szkoły od-
czytała życzenia od Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz. Ży-
czenia od Starosty Górowskiego 
Piotra Wołowicza odczytał Sła-
womir Bączewski. W imieniu 
Rady Rodziców głos zabrała 
Joanna Mosiek, która na ręce 
Ewy Gano złożyła podziękowa-
nia za trud włożony w kształ-
cenie i wychowanie uczniów. 
Delegacja uczniów klas III za-
sadniczych szkół zawodowych 
podziękowała dyrekcji szkoły, 
wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom szkoły za trzyletni 
pobyt w szkole i zdobycie zawo-

du. Podczas akademii wręczone 
zostały wyróżnione za wysokie 
wyniki świadectwa, a także dy-
plomy za udział w projektach: 
„Fit for Mobility. Niemiecko – 
polsko – rosyjsko – rumuńskie 
spotkanie młodzieży”, pomoc 
w organizacji Nocy Bibliotek i 
w konkursach językowych. Sa-
morząd Uczniowski podsumo-
wał kolejną edycję plebiscytu na 
Najlepszego Nauczyciela. Dy-
rektor szkoły Ewa Gano ogłosiła 
wyniki konkursu na najlepszą 
frekwencję klas i wręczyła ich 
przedstawicielom bony upo-
minkowe. 
Uroczystość zakończono życze-
niami udanych i bezpiecznych 
wakacji.
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TOMASZ WOźNICZKA

Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna Góra 
Nocna i świąteczna opieka jest przedłużeniem opieki lekarskiej i pielę-
gniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego). Pomoc 
świadczona jest codziennie po godzinach pracy przychodni lekarza ro-
dzinnego, od godziny 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia a w so-
boty, niedziele, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy całodobowo. 
Pacjenci przyjmowani są w budynku dawnej przychodni przy ul. Armii 
Polskiej 8 w Górze. 
Telefon kontaktowy: Pielęgniarka, tel. 504 897 632 Lekarz, tel. 510 
106 578 
Pacjent może skorzystać z POZN w przypadku:
- nagłego zachorowania,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerują-
cych bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, 
a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przy-
niosły spodziewanej poprawy,
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może 
znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między 
innymi:
- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny na-
pad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), 
szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
- bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
- lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby sa-
mobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewle-
kłym,
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
Wizyty domowe w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pie-
lęgniarskiej 
W godzinach pracy nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniar-
skiej można telefonicznie umówić się na wizytę domową lekarza, jeśli 
nie jest możliwe przybycie pacjenta do poradni. Pielęgniarska opieka 
wyjazdowa zapewnia również ciągłość pielęgnacyjnych i  pielęgniar-
skich zabiegów leczniczych np. zastrzyki, zmiana opatrunków, itp.

Zakończenie roku szkolnego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Górze 
Zgodnie z wieloletnią tradycją w 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Górze okolicznościowa 
akademia kończąca rok szkolny 
2016/2017 odbyła się 23 czerwca 
w auli szkoły o godz. 9:00. 
Na zaproszenie dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Gó-
rze Magdaleny Mielczarek udział 
w akademii wzięli: Starosta Gó-
rowski Piotr Wołowicz, Sekretarz 
Powiatu Górowskiego Elżbieta 
Kwiatkowska, wiceprzewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji Starostwa Po-
wiatowego Pani Teresa Frączkie-
wicz, radni powiatu górowskiego, 
Kazimierz Bogucki i Grzegorz 
Aleksander Trojanek, reprezen-
tujący Komendanta Powiatowej 
Policji w Górze Pana Krzysztofa 
Cichlę naczelnik prewencji Ja-
nusz Konopnicki, Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno- Pedagogicznego 
Bernard Bazylewicz oraz Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Mar-
lena Świątek, Przewodnicząca 
Rady Szkoły Daria Miśkiewicz, 
rodzice wyróżnionych za wyniki 
nauczania uczniów, aktualnie pra-
cujący i emerytowani nauczyciele 
oraz najbardziej wyczekujący na 
ten dzień uczniowie szkoły. 
Zakończenie roku szkolnego 
to odpowiedni czas do podsu-
mowań pracy nauczycieli oraz 
uczniów. Takiego podsumowania 
dokonała dyrektor szkoły Mag-
dalena Mielczarek. Uczniowie 
ZSO – jak podkreśliła – w roku 
szkolnym 2016/2017 prócz pod-
stawowych zajęć szkolnych, mo-
gli uczestniczyć m.in. w bogatej 
ofercie zajęć pozalekcyjnych, w 
zajęciach przygotowujących do 
konkursów i projektów, a także 
zawodów sportowych. W celu 
podniesienia poziomu kształcenia 
wprowadzone zostały dodatkowe 
zajęcia z matematyki, j. obcych w 
wybranych klasach. Dla uczniów 
uzdolnionych zorganizowany zo-
stał indywidualny tok nauczania z 
różnych przedmiotów (matema-
tyka, j. polski, historia, j. niemiec-
ki) oraz prowadzona była inno-
wacja pedagogiczna z komputyki. 
Wielu uczniów reprezentowało 
szkołę w olimpiadach i konkur-
sach przedmiotowych, artystycz-
nych, zawodach sportowych, dol-
nośląskich meczach matematycz-
nych, nie tylko na szczeblu szkol-
nym, ale również okręgowym, 
czy ogólnopolskim osiągając 
wiele cennych sukcesów w dzie-
dzinie nauk humanistycznych, 

historycznych, przyrodniczych, 
językowych, matematycznych i 
ekonomicznych. Lista osiągnięć 
uczniów ZSO w Górze jest nie-
zwykle imponująca, trzeba jednak 
zwrócić uwagę również na fakt, że 
część uczniów zdobywała laury w 
kilku różnorodnych olimpiadach 
czy konkursach. 
Młodzież realizowała też kilka 
projektów edukacyjnych - „Mło-
dzieżowa Rada Miasta”, „Budżet 
Obywatelski” i „Już za rok wy-
bory!” w ramach Dolnośląskiej 

Akademii Samorządu, Międzyna-
rodowy projekt filmowy polsko-
niemiecko-francuski „Kinema” 
oraz projekty „Ja czytam”, „W-f 
z klasą”, „Filmoteka szkolna Ak-
cja!” i „Szkoła dbająca o bezpie-
czeństwo”. 
W bieżącym roku szkolnym do 
klasyfikacji końcoworocznej przy-
stąpiło 126 uczniów klas I i II li-
ceum oraz kl. I i II gimnazjum, 
z czego do klas programowo 
wyższych promocję uzyskało 118 
uczniów. Aż 35 uczniów w trakcie 
nauki osiągnęło średnią ocen po-
zwalającą na odbiór świadectwa z 
wyróżnieniem i nagrody. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że de-
cyzją Rady Pedagogicznej ZSO, 
uczennica Natalia Kida została 
zgłoszona do nagrody Prezesa 
Rady Ministrów. 
Za bardzo dobre wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie przyznane 
także zostały Nagrody Starosty, 
otrzymali je – Alex Kalinowski 
z Gimnazjum Dwujęzycznego i 
oraz Natalia Kida z Liceum Ogól-
nokształcącego. 
Wręczone też zostały nagrody dy-
rektora szkoły (za osiągniecie śr. 
5,0 i więcej). 
W swoim dalszym wystąpieniu, 
dyrektor ZSO Magdalena Miel-
czarek, specjalne podziękowania 
skierowała pod adresem Starosty 
Górowskiego i Zarządu Powiatu 
za współpracę oraz za pomoc i 
wsparcie w realizacji zadań szkoły. 

Podziękowania otrzymali też 
wychowawcy klas I i II Liceum 
i Gimnazjum Dwujęzycznego - 
Dorota Giezek, Maciej Kostyk, 
Jadwiga Sokołowska, Małgorza-
ta Kauch i Radomir Miłasze-
wicz oraz Przewodnicząca Rady 
Szkoły Pani Daria Miszkiewicz i 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Marlena Świątek. Serdeczne po-
dziękowania skierowane zostały w 
stronę rodziców za zaangażowa-
nie się w życie szkoły. 
W swoim wystąpieniu Starosta 

Górowski podziękował wszyst-
kim pracującym w szkole nauczy-
cielom za podejmowanie wielu 
działań o charakterze dydaktycz-
no-wychowawczym na rzecz roz-
wijania twórczych horyzontów 
i właściwych postaw młodzieży. 
Uczniom pogratulował uczestnic-
twa w licznych przedsięwzięciach 
oraz sukcesów w olimpiadach i 
konkursach. Zakończył serdecz-
nymi życzeniami zasłużonego i 
udanego wypoczynku wakacyj-
nego.
Dyrektor Magdalena Mielczarek 
odczytała również złożony pod 
adresem szkoły list gratulacyjny 
Burmistrz Góry Ireny Kryszkie-
wicz. 
Uroczystość wzbogacona została 
programem artystycznym pod 
kierunkiem Doroty Giezek, Aga-
ty Figiel, Kornelii Hampelskiej, 
Doroty Jochaniak-Dolatowskiej, 
Macieja Kostyka i Katarzyny 
Wróbel. W programie wystąpili 
utalentowani uczniowie szkoły.
Po zakończeniu akademii wycho-
wawcy poszczególnych klas wrę-
czyli świadectwa uczniom w trak-
cie przedwakacyjnych spotkań w 
gabinetach lekcyjnych. 
Udanych wakacji i do zobaczenia 
1 września. 
(Pełna wersja tekstu na stronie in-
ternetowej szkoły)

Bezpieczne lato na wsi
PT KRUS w Górze przypomina listę prac, których nie wolno wykonywać 
dzieciom poniżej 16. roku życia
Wśród tych prac znajdują się:
- kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi, 
- obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, 
kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych, 
- sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, 
- przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników, 
- obsługa maszyn do przygotowywania pasz np.: sieczkarni, śrutowników, 
- przerzynanie (obróbka) drewna przy użyciu pilarki tarczowej, 
- wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych, 
- ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna, 
- obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych, 
- załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna 
palonego), 
- wszelkie prace z chemicznymi środkami roślin, 
- topienie i podgrzewanie lepiku i smoły, 
- załadunek i rozładunek zwierząt. 
- prace w zamkniętych zbiornikach i pojemnikach, w silosach zbożowych. 
Ponadto PT KRUS w Górze przypomina, iż wypadek przy pracy rolniczej 
należy zgłosić niezwłocznie do najbliższej Placówki KRUS. Zgłoszenia 
dokonać może osoba poszkodowana lub inna osób.

Kierownik PT KRUS w Górze mgr Anna Kolibek
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GÓRY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Góra, obręb Jastrzębia

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Górze uchwały nr XXXVI/278/17 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb 
Jastrzębia.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wym. planu miejscowego.
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Górze,	ul.	Mickiewicza	1,	56-200	
Góra,	w	terminie	do	dnia	18	sierpnia	2017	r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GÓRY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Góra, obręb Ligota

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Górze uchwały nr XXIX/210/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb 
Ligota.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wym. planu miejscowego.
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Górze,	ul.	Mickiewicza	1,	56-200	
Góra,	w	terminie	do	dnia	18	sierpnia	2017	r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GÓRY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Góra, obręb Witoszyce

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Górze uchwały nr XXXVI/277/17 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb 
Witoszyce.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wym. planu miejscowego.
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Górze,	ul.	Mickiewicza	1,	56-200	
Góra,	w	terminie	do	dnia	18	sierpnia	2017	r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GÓRY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Góra, obręb Włodków Dolny

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Górze uchwały nr XXIX/209/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb 
Włodków Dolny.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wym. planu miejscowego.
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Górze,	ul.	Mickiewicza	1,	56-200	
Góra,	w	terminie	do	dnia	18	sierpnia	2017	r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

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

BURMISTRZ   GÓRY
o g ł a s z a

I  przetarg  ustny   nieograniczony

na  sprzedaż  następującej  nieruchomości, której właścicielem jest Gmina Góra:

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

  656/123 0,0020 LEG/
00081420/2

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w rejonie 
ulicy Piastów

Nieruchomość jest przeznaczona pod 
zabudowę garażową. na 

własność  1.600,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą    z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
 Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu  o faktyczne zapotrzebowanie określone 
przez przyszłego nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. 
Szczegółowe  informacje  dotyczące  w/w  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych - pok.nr 106,  tel.65 5443628.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 160,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia                                  01 sierpnia 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 656/123 ”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  04 SIERPNIA 2017 r.  O GODZINIE  900 POKÓJ   NR  106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  w wyznaczonym terminie i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić  upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają 
tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późniejszymi zmianami). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami   
z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) – upłynął 26.06.2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, 
wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się    w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium  podlega zapłacie nie później  niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia 
aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sołectwa Borszyn Wielki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 214/2 o powierzchni całkowitej 0,0290 ha, sklasyfikowana jako: Br-RIIIb.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00084800/1 Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej UKO,  dla której ustala się przeznaczenie na tereny usług, oświaty i kultury.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Budynek nadający się do rozbiórki. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej 
nieruchomości minął w dniu 6 lipca 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  
- pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 5.000,00 zł.
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz    art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podlega zwolnieniu od podatku VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 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 214/2”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
-	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
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 
Bronów,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 66/6 o powierzchni całkowitej 0,1121 ha, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IIIb  (0,0450 ha) oraz łąki klasy III (0,0671 ha).  Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW 
LE1G/00082352/1.
Działka wolna jest od ciężarów i ograniczeń i hipotek. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra   nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM,
dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Działka posiada dostęp do drogi.Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną
i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 13 stycznia 2017 r.
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 12 maja 2017  r. – nie odbył się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,   ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
Komunalnych- pokój 108,tel.(65) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 19.400,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1221 ze zm.).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.940,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 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 66/6”. Data wniesienia wadium jest 
data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
-	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

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

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

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa 
Sławęcice,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 206/3 o powierzchni całkowitej 0,1496 ha, sklasyfikowana jako grunty orne klasy RIVb  (0,0129 ha) oraz RV (0,1367 ha).   Działka 
zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00089444/2. Działka wolna jest od ciężarów i ograniczeń i hipotek.   W Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra   nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM15, dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej.Działka posiada dostęp do drogi – dojazd drogą gruntową.
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w 
dniu 13 stycznia 2017 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 12 maja 2017  r. – nie odbył się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,     ul. Mickiewicza 1 w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych- pokój 108,tel.(65) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 28.930,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia      11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W 
GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.893,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 
16 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 206/3”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób 
reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
-	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w 
drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN

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 0,4567 ha, położonej w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 162/4.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w m. Wierzowice Małe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 
36 31.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości                            
i sposób jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

    135/5 0,1802 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie  ul. Królowej 
Jadwigi 

Nieruchomość jest przeznaczona   
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną oraz usługi 
nieuciążliwe z zakresu handlu, 
gastronomii, obsługi ludności lub 
przedsiębiorstw oraz urządzenia 
komunikacyjne.

na 
własność 125.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą   z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Dostęp do działki drogą asfaltową. Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne 
zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV 
ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe  informacje  dotyczące  w/w  nieruchomości  można  uzyskać  w Urzędzie Miasta                                     i Gminy  
w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.nr 106, tel. 65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta  i Gminy  w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości  12.500,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia   04 sierpnia 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 135/5 ”.
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU  09 SIERPNIA 2017  O GODZINIE 8:00         POKÓJ  NR  106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  w wyznaczonym terminie  i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić  upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji, 
jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców   (Dz. U. z   2016 r., poz. 1061 z późniejszymi zmianami). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami  z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –    upłynął  26 czerwca 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,  a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia  umowy 
sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się                  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium  podlega zapłacie nie później  niż 
do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.

O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki 
    )*

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

136/3
137/10

0,0224
0,2599

LEG/
00082530/3

LEG/
00081420/2

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ul. Królowej 
Jadwigi

Nieruchomości są 
przeznaczone pod zabudowę 
wielorodzinną  i usługi 
nieuciążliwe, urządzenia 
komunikacyjne i sieci 
infrastruktury technicznej. 

na 
własność   180.000,00

)*  działki nr 136/1  i 137/8  podlegają sprzedaży jako jeden przedmiot ( łączna powierzchnia 0,2803 ha ). 
)*  do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą   z  dnia 11.03.2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
  Dostęp do w/w nieruchomości  drogą asfaltową. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać 
indywidualnie na własny koszt, w oparciu  o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe 
informacje dotyczące w/w  nieruchomości  można  uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Górze ul. Mickiewicza nr 1,  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych - pok.nr 106, tel.655443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  w Górze – www.gora.com.pl  w 
dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 18.000,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 04 sierpnia 2017 r.  na konto Gminy Góra  –  PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 
5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość  nr 136/3 i 137/10”  lub do godz. 1400      w kasie Urzędu Miasta i Gminy  -  w Górze   - 
pok. nr 24 (na parterze).                     
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 09 SIERPNIA 2017 r. O GODZINIE  900 -   W  SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE -  POKÓJ 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 osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić  upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji, 
jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców   (Dz. U. z  2016 r., poz. 1061 z późniejszymi 
zmianami). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami  z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –   upłynął  26 czerwca 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia  
umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż 
do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i  koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: - 102/4 o powierzchni 
całkowitej 0,3000 ha, sklasyfikowana jako: PsVI (0,2000 ha), Br-PsVI (0,1000 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00090607/3. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.  W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej MN,  dla której 
ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Budynek w złym stanie technicznym nadający się do rozbiórki. 
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 30 czerwca 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskaćw Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 35.000,00 zł.
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz     art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podlega zwolnieniu od podatku VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 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 102/4”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
-	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych    i Administracji, jeżeli wymagają tego 
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

 BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sołectwa Polanowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 26/2 o powierzchni całkowitej 0,1468 ha, sklasyfikowana jako: RIII (0,0315ha), Br-RIIIb (0,1153 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00092561/2. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM ( pow. 0,1068 ha),  dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach  rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz w jednostce bilansowej R (o pow. 0,0400 ha), dla 
której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze.
Nieruchomość zabudowana jest domem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 85,92 m2 wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 40,86 m2 
oraz pozostałości stodoły. Stan techniczny budynku mieszkalnego jak i budynków gospodarczych – do generalnego remontu.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 30 czerwca 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 28.000,00 zł.
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz  art. 29a ust. 8 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podlega zwolnieniu od podatku VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 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 26/2”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
-	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli 
wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech 
dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż 
do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Chróścina, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
-	 527 o powierzchni całkowitej 1,5334 ha, sklasyfikowana jako: R-WIVa (o pow. 0,0319 ha), RIVb (o pow. 0,5314 ha), R-WIBb (o pow. 0,0382 ha), oraz LsV (o pow. 0,9319 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081440/8. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  R, dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze oraz w jednostce 
bilansowej ZL, dla której ustala się przeznaczenie lasów.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
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 47.200,00 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.720,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 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 527”. Datą wniesienia wadium jest 
data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 poz. 2052 ze zm.) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych,
3) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i do innych kościołów i związków wyznaniowych,
4) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody 
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej :
- na wiosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat 
zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie 
następujące warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z 
uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 
stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa 
rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności 
rolniczej w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni 
staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia 
podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, 
przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności 
rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), 
obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:
1)  kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2)  zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3)  zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4)  tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5)  rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.
Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 
10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa, nabyta 
nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności,  
o których mowa, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 3 sierpnia 2017 r.) winny złożyć oświadczenia (1, 1A, 2 i 3) wraz z wymaganymi 
dokumentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ oraz na stronie internetowej 
www.bip.gora w zakładce Przetargi.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
-	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO     Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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Zawody strzeleckie „KAŁACH” 2017
02.07.2017 na strzelnicy myśliwskiej w Górze zostały rozegrane Zawody Strzeleckie Ligi Obrony Kraju ZR Góra-Głogów „Kałach 2017”.  Na starcie stawili się 
entuzjaści strzelectwa z Góry, Głogowa i Wrocławia. Bardzo miło było powitać kolegów Adama i Damiana z LOK Legnica, którzy poprowadzili zawody, czuwając 
nad bezpieczeństwem i jednocześnie przekazując ogrom wiedzy podanej z humorem i strzeleckim żartem. Odprawę,  która poprzedziła zawody poprowadził Prezes 
ZR LOK Góra -Głogów kol. Bogdan Potoczny. Wszystkim uczestnikom przypomniano o zasadach bezpieczeństwa oraz przypomniano zasady obsługi karabinków 
systemu AK. Tradycyjnie biuro zawodów poprowadził skarbnik kol. Marek.

Zawody rozegrano na dystan-
sie 100m. do tarczy NT 23P z 

4 stanowisk strzeleckich w po-
stawie leżącej. Do dyspozycji 

zawodników były 4 karabinki 
systemu AK min. karabinek 

Zastava M70 ze składaną kol-
bą. Do zawodów przystąpiło 29 

zawodników w kategorii Open. 
Każdy strzelec oddał 13 strza-

łów, w tym ocenianych 10 (naj-
lepszych). Zawodnicy do ob-

Złoto i brąz dla Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
24.06.br. na bulodromie OKF w 
Górze zorganizowano IV Turniej 
gry w boule o Puchar Burmistrz 
Góry.  Organizatorem był Górow-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Górze. W turnieju uczestni-
czyły drużyny z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Lesznie oraz z 
Góry - łącznie 22 osoby. Imprezę 
zaszczyciły swoją obecnością Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
która była fundatorem pucharów 
i nagród dla uczestników i Dy-
rektor Domu Kultury w Górze – 

Danuta Piwowarska- Berus, która 
ufundowała ciasto dla uczestni-
ków turnieju. Imprezę sportową 
otworzyła Burmistrz Góry – Irena 
Krzyszkiewicz, która jak zwykle 

pięknymi słowami zachęciła do 
działania: Mam dzisiaj wielki za-
szczyt i przyjemność przebywania 
wśród ludzi, którzy są mistrzami w 
smakowaniu życia i docenianiu jego 
najpiękniejszych aspektów, którzy 
nieustannie pogłębiają swoją pasję, 
szanują mądrość, ale także kochają 
naturę, ruch i aktywność fizyczną. 

serwacji skuteczności strzelań 
mieli do dyspozycji lunety ob-
serwacyjne przy każdym sta-
nowisku. Zawody przebiegały 
sprawnie i nie było przestojów, 
a wyglądające przez chmury 
słońce uczyniło rywalizację 
jeszcze przyjemniejszą. Naj-
skuteczniejszym strzelcem 
zawodów został  Przemy-
sław Lisowski  z Wrocławia z 
wynikiem 87p. i on z Góry 
wyjechał z Pucharem Prezesa 
ZR LOK Góra- Głogów. Tuż 
za nim uplasował się  Walde-
mar Oleksy z LOK Głogów z 
wynikiem 84p. 3 miejsce zajął 
przedstawiciel LOK Góra An-
drzej Zdyb  zdobywając 81p. 
Zawodnicy, którzy zajęli miej-
sce od 3-go   do 12-go otrzy-

mali pamiątkowe kubki z logiem 
Góry ufundowane przez  Gminę 
Góra  oraz kamizelki taktyczne 
przekazane przez Pana Jacka z 
salonu  Odzież Specjalna   Phi-
lipp&Jack   w Górze. Zawody 
zakończono piknikiem integra-
cyjnym i wspólnym pieczeniem 
kiełbasek przy ognisku. Dzięku-
jemy wszystkim za stworzenie 
świetnej atmosfery i klimatu tych 
zawodów oraz zapraszamy na 
kolejne imprezy organizowane 
przez LOK Góra, bo poza otocz-
ką sportową są one doskonałym 
sposobem na  spędzenie czasu w 
rodzinnej atmosferze i bezpiecz-
nej zabawie.

Ludzi, którzy wiedzą, że najwięk-
szą wartością jest kontakt z drugim 
człowiekiem i wzajemne udzielanie 
wsparcia. Pani Burmistrz skiero-
wała też podziękowania do  Re-
giny Kumali – Prezes GUTW  za 
osobisty wkład pracy wniesiony w 
organizację całego przedsięwzięcia, 
jednocześnie życząc dużo zdrowia 
i zapału do podejmowania kolej-
nych wyzwań. Uczestnikom zawo-
dów życzyła wysokich not w rywa-
lizacji, a przede wszystkim udanej 
zabawy w gronie przyjaciół. Do 
pracy przystąpiło 12 drużyn oraz 
sędziowie - Marek Pulut i Hen-
ryk Kutny. Kibicowali członkowie 
UTW - ok. 100 osób. W trakcie 
dochodziło coraz więcej widzów z 
miasta, przybyła też Prezes UTW 
Leszno Maria Zielony, aby wes-
przeć swoich członków. Po zaciętej 
walce wyłoniono zwycięzców: I 
m-ce zdobyła drużyna „Górowia-
nie” - Władysław Młyński i Józef 
Duczmański (GUTW Góra), II - 
drużyna „Filutki” tj.  Fil Grażyna i 
Fil Kazimierz (UTW Leszno), III 
- drużyna „RR”- Romualda Cho-
chowska i Roman Dawidowicz 

(GUTW Góra). Puchary ufun-
dowane przez Burmistrz Góry 
wręczyły: Prezes R. Kumala i 
Prezes UTW Leszno M. Zielo-
ny. Ogromną radością były piłki 
ufundowane przez Panią Bur-
mistrz dla wszystkich uczestni-
ków turnieju oraz dyplomy przy-

gotowane przez GUTW. Sędzia 
turnieju Henryk Kutny gratulu-
jąc uczestnikom, podkreślił wy-
soki poziom zawodów w porów-
naniu do poprzednich lat. Od 
kilku lat działa sekcja „boule” za-
łożona przy GUTW, której opie-

kunem jest Władysław Młyński. 
Mile spędzony na bulodromie czas 
zawdzięczamy wspaniałej pogodzie, 
ale też organizacji imprezy. Były 
smaczne ciasta upieczone przez 
panie z GUTW. Największym 
powodzeniem cieszył się jednak 
smalec własnej produkcji i ogórki 

małosolne. Na powietrzu wszystko 
smakowało wyśmienicie. Taki tur-
niej to mnóstwo pracy, ale też miła 
wspólna zabawa. 


