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Kanalizacja dla dwóch wsi
Gmina Góra otrzymała dofinansowanie na inwestycję „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach Borszyn Wielki i Borszyn Mały”. Pomoc finansowa 
opiewa na kwotę 1 953 630,00 zł i pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ścieko-
wa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

Na przebudowę internatu
Miło nam jest poinformować, że projekt pn. „Przebudowa budynku byłego 
Internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych”. zgło-
szony przez Gminę Góra został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Oceny 
Projektów i znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej do dofinansowania przez 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego.  Na realizację tego zadania Gmina Góra 
otrzyma kwotę 649 245,79 zł. 

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz podpisuje umowę na wykonanie kanalizacji w miejscowości Borszyn Wielki i Borszyn Mały z właścicielem firmy Hydrohand 
Andrzejem Guździołem, obok kierownik budowy Urszula Rybak, w obecności głównej księgowej Lucyny Ciesielskiej i Naczelnika Wydziału Planowania i Realizacji 
Inwestycji Piotra Głowackiego
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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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Będzie pięknie i bezpiecznie
Trwają prace przy budowie ulicy Rumiankowej oraz Wrzosowej 
w ramach inwestycji pn: „Uzbrojenie terenu – osiedle „LIPO-
WA” – etap II. Budowa drogi ul. Rumiankowa oraz część ul. 
Wrzosowej w m. Góra”.

Aktualnie prowadzone są robo-
ty przy włączeniu nowej drogi 
do ulicy Lipowej na wysokości 

mieszkań socjalnych. Rozpo-
częto również montaż oświetle-
nia ulicznego składającego się 
z 32 sztuk lamp hybrydowych. 
Wkrótce rozpoczną się prace 
związane z budową chodnika 
wzdłuż nowo powstałej drogi.
Generalnym wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Drogowo
-Melioracyjne DROGOMEL z 
Góry. Wartość umowy wynosi 1 

995 075,22 złotych. W ramach 
rządowego programu „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” Gmina Góra, na 
mocy podpisanej przez Woje-
wodę Dolnośląskiego umowy, 
otrzyma na to zadanie dofinan-
sowanie w wysokości  1 571 828 
zł. Planowany termin zakończe-
nia inwestycji jest wyznaczony 
na dzień 8 września br.

Żłobek i klub dziecięcy w budowie !
Dynamicznie postępują  prace 
przy przebudowie byłej Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Pia-
stów w Górze, w której jeszcze 
w tym roku ma powstać żłobek 

i klub dziecięcy. Dla tego za-
dania uzyskano ponad milion 
złotych dofinansowania  (1 
149 344,40) z Programu „Ma-
luch+”. Wszystkich zaintereso-
wanych umieszczeniem swoich 
pociech w nowopowstającym 
obiekcie serdecznie zachęca-
my do skorzystania z tej formy 
opieki. Docelowo przewidziano 
60 miejsc w żłobku i 30 w klu-
bie dziecięcym. Wartość umo-
wy wynosi -  5 468 000,00 zł. 
Podpisanie protokołu odbioru 
końcowego planuje się do 10 
grudnia 2017 r. Wykonawcą 
jest firma HOME System Sp. 
z o.o., z siedzibą w Lesznie, 
reprezentowana przez Prezesa 
Zarządu Stanisława Korabika. 

Przedmiotem zadania jest wy-
konanie robót remontowych 
związanych z dostosowaniem 
budynku do nowej funkcji 
użytkowej.

Obecnie wykonywane są pra-
ce: rozbiórkowe (wykuwane są 
okna drewniane i PCV), muro-
we (murowane są nowe ścianki 
działowe tworząc nowy układ 
funkcjonalny budynku), zwią-
zane z przygotowaniem terenu 
działki pod przyszłe zagospo-
darowanie (rozbierane są stare 
chodniki, tarasy przy szkole.  

Od stycznia 2018 r. 
nowy żłobek i klub 
dziecięcy dla naj-
młodszych górowian
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Świetlica w Kłodzie Górowskiej
W dniu 16 sierpnia dokonano 
odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego realizowanego 
w ramach funduszu sołeckiego  
pn. „Przebudowa pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej w m. Kłoda 
Górowska”
Zakres robót budowlanych 
obejmował m.in.: położenie no-
wych cementowo-wapiennych 
tynków, płytek ceramicznych na 

ścianach i podłogach, pomalo-
wanie sufitów i ścian, montaż 

drzwi wewnętrznych, a także 
wymianę elektrycznego ogrze-
wacza na wodę. Prace wykona-
ne zostały  przez  firmę ARTEX 
Remiszewski Artur z Glinki, 
gm. Góra.

REd.

Remont świetlicy w Szedźcu
Kontynuowane są  prace re-
montowe w świetlicy wiej-
skiej w Szedźcu. Po odno-

wieniu sali rozpoczęto prace 
remontowe w pomieszczeniu 
kuchennym świetlicy. Prace 
wykonywane są przez grupę 
remontową funkcjonującą w 
Urzędzie Miasta i Gminy przy 

współudziale mieszkańców so-
łectwa. Materiały budowlane 
niezbędne do przeprowadze-

nia remontu zakupione zostały 
z budżetu Gminy, w ramach 
funduszu sołeckiego.
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Świetna promocja 
Gminy Góra

em

Promocja Gminy w magazynie 
gospodarczym FAKTY
W najnowszym wydaniu lip-
cowo-sierpniowym magazynu 
gospodarczego FAKTY nr 4 
(88)2017 ukazał się materiał 

podsumowujący ranking „Sa-
morządowy Menedżer Regio-
nu”. Przypomnijmy, bo o wyni-
kach rankingu informowaliśmy 

wcześniej - Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz znalazła się w gro-
nie 10 najlepszych menedżerów 
w województwie dolnośląskim. 

Jest to doskonały wynik i wspa-
niała promocja dorobku samo-
rządu Gminy Góra, zwłaszcza, 
że ranking powstał po raz piąty 

na podstawie badania przepro-
wadzonego dla „Pulsu Biznesu” 
przez profesjonalną firmę ABC 
Rynek i Opinie. Ciesząc się z 
tego wyniku Pani Burmistrz I. 
Krzyszkiewicz stwierdziła: Nie 
jest to mój osobisty sukces, ale 
całego samorządu i wszystkich, 
którzy mnie wspierają, dlatego 
dziękuję radnym Gminy Góra, 
pracownikom Urzędu Miasta i 
Gminy oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych, sołtysom, a tak-
że mieszkańcom zaangażowanym 
w rozwój naszej gminy.
Pani Burmistrz skorzystała z 
możliwości promocji Gminy 
Góra udzielając wywiadu do 
wspomnianego wydania maga-
zynu FAKTY, a z racji wyso-
kiego miejsca w rankingu, jej 
zdjęcie zamieszczone zostało na 
okładce czasopisma.
Magazyn FAKTY dostępny jest 
w sprzedaży w sklepach Em-
pik oraz salonach prasowych 
w centrach handlowych, na 
dworcach, lotniskach, a więc 
wszędzie tam, gdzie codziennie 
pojawiają się tysiące osób. Gra-
tulujemy!

TO

Spotkanie Burmistrz Góry z 
Prezesem Zarządu WFOŚiGW 
W dniu 4. 08. br Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotka-
ła się z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Aleksandrem 
Markiem Skorupą. 

W spotkaniu udział wziął tak-
że Zastępca Burmistrz Góry 

Andrzej Rogala. W trakcie spo-
tkania Burmistrz Góry podzię-
kowała Prezesowi WFOŚiGW 
we Wrocławiu za współpracę w 
tworzeniu warunków i wspiera-
niu finansowym przedsięwzięć 
służących ochronie środowiska 
na Ziemi Górowskiej. Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz podziękowała również za 
otwartość i czas poświęcony na 

rozwiązywanie istotnych pro-
blemów naszego środowiska i 

aktywne wspieranie samorządu 
w jego działalności. W dalszej 
części spotkania poruszono te-
mat prowadzonych inwestycji 
wspieranych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu.
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Konferencja DRS
W czwartkowe popołudnie 10 sierpnia br. Góra była miejscem konferencji Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego. DRS został założony w 2016 r.  jako odpowiedź 
na „zbytnie upartyjnienie i upolitycznienie samorządów”. Liderami DRS są Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Prezydent Wrocławia 
Rafał Dutkiewicz. Do DRS należy aktualnie ponad 120 samorządowców, w tym burmistrzowie, wójtowie oraz osoby zainteresowane działaniami na rzecz rozwoju 
nowoczesnej formy samorządności. 

W konferencji uczestniczył Je-
rzy Michalak, Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
samorządowcy z obszaru powiatu 
górowskiego oraz osoby zaintere-
sowane działalnością Dolnoślą-
skiego Ruchu Samorządowego.  
Spotkanie było okazją do zapre-
zentowania celów i pracy DRS  
oraz przedstawienia osiągnięć 
samorządów. Do J. Michalaka 
kierowano pytania i na sali konfe-
rencyjnej i po spotkaniu, na które 
rzeczowo odpowiadał. Na koniec 
Burmistrz Góra Irena Krzysz-
kiewicz  złożyła podziękowanie, 
reprezentującemu samorząd wo-
jewództwa dolnośląskiego J. Mi-
chalakowi za jego aktywne wpie-
ranie rozwoju Ziemi Górowskiej.
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Dotacja na utworzenie dziennego domu pobytu 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę w sprawie 
wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w ramach RPO WD 2014-2020 dla działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społecz-
ną.

Miło nam jest poinformować, 
że Gmina Góra została bardzo 
wysoko oceniona przez Komisję 
Oceny Projektów i znalazła się 

na 1 miejscu listy rankingowej 
do dofinansowania projektu pn. 

„Przebudowa budynku byłego 
Internatu w Górze w celu utwo-
rzenia dziennego pobytu osób 
starszych”. Zarząd Wojewódz-

twa Dolnośląskiego na realizację 
zadania przyznał Gminie Góra 

kwotę 649  245,79 zł. Dzięku-
jemy Zarządowi Województwa, 
na czele z Marszałkiem Ceza-
rym Przybylskim za dofinanso-
wanie realizacji tej inwestycji. 
Projekt realizowany będzie z 
Partnerstwie z Powiatem Gó-
rowskim, Lokalną Grupą Dzia-
łania „Ujście Baryczy” Gmin 
Góra – Niechlów – Wąsosz oraz 
Górowskim Stowarzyszeniem 
Klub Seniora „Pogodna Jesień” 
w Górze.

Są pieniądze - nie-
bawem ruszy prze-
budowa „Internatu” 
na Dom Dziennego 
Pobytu 
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Świetlica w Wierzowicach 
Wielkich jak nowa
Dokonano już odbioru tech-
nicznego i końcowego inwesty-
cji pn. „Przebudowa pomiesz-
czeń w świetlicy wiejskiej w m. 

Wierzowice Wielkie – III etap”. 
W ramach etapu III wykonano 
następujące roboty budowlane: 
zamontowano nowe okna – 3 
szt., zamontowano nowe drzwi 
zewnętrzne, skuto stary tynk, 
wzmocniono nadproża okien-
ne od strony ulicy, oczyszczono 
narożniki oraz ramy ceglane z 
farby, skuto i wykonano nowe 
parapety z cegły klinkierowej 
czerwonej, wykonano odgrzy-
bienie konstrukcji murowych, 
zdemontowano stare ogrodzenie 
przy wejściu głównym i wyko-
nano nowe ogrodzenie przy tym 

wejściu, wykonano drogę do-
jazdową i miejsca parkingowe, 
wykonano chodnik do wejścia 
głównego, ustawiono obrze-

ża chodnikowe 8x30 na ławie 
betonowej z oporem, zebrano 
i wyrównano nadmiar ziemi 
od strony wschodniej i szczy-
towej budynku. Wykonawcą 
prac była firma Handel-Usługi
-Budownictwo „JanMar” Janik 
Marcin, z siedzibą w Brzeża-
nach. Wartość umowy wyniosła 
64  949,41 zł. brutto. Termin 
gwarancji 60 miesięcy.

AG

Podpisano umowę na budowę kanalizacji dla wsi 
W dniu 17 sierpnia br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewcz w obecności Głównej Księgowej 
Lucyny Ciesielskiej oraz Naczelnika Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji Piotra Głowac-
kiego podpisała umowę z wykonawcą zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Borszyn Wielki i Borszyn Mały” – firmą Hydrohand, reprezentowaną przez 
właściciela Andrzeja Guździoła. 

Gmina Góra otrzymała po-
moc finansową w wysokości 
1  953  630,00 zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, na operację 
typu „Gospodarka wodno-ście-
kowa”, poddziałanie „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwesty-
cji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii”. Zadanie 

inwestycyjne „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowościach 
Borszyn Wielki i Borszyn Mały” 
obejmuje wybudowanie: sieci 

z rur PVC 200 o długości ok. 
2847 mb, rurociągu tłocznego z 
rur PE 100 o długości ok. 3100 
mb, doprowadzeni do posesji z 
rur PVC 160 o długości ok. 360 
mb, studzienek betonowych – 
72 szt., studzienek na dopro-
wadzeniach do posesji – 63 szt., 
tłoczni ścieków – 2 szt.

Wartość inwestycji – 
3  079  368,36 zł., z 135 dnio-
wym terminem realizacji, 36 
miesięczną gwarancją i rękojmią 

na zamontowane urządzenia 
(tłocznie ścieków wraz z wypo-
sażeniem) oraz 60 miesięczną 
gwarancją na wykonane roboty 
budowlane

AG

Bm

Biblioteka Miejska otrzymała 
kolejne dofinansowanie

Wniosek Biblioteki Miejskiej 
w Górze złożony do programu 
„Partnerstwo dla książki” na 
realizację zadania „Przystanek 
literacki Góra” został rozpa-
trzony pozytywnie. Partnerem 
biblioteki w programie jest Lo-
kalna Grupa Działania „Ujście 
Baryczy”. Uzyskano dofinanso-
wanie w kwocie 10 500,00 zł, a 
cały budżet zadania wynosi 15 
000,00 zł. 

Celem programu Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
jest między innymi dofinanso-
wanie zadań mających na celu 
prowadzenie działań animują-
cych czytelnictwo w bibliote-
kach publicznych. Biblioteka 
Miejska wraz z LGD „Ujście 
Baryczy” zorganizują szereg 
spotkań kulturalnych w okresie 

od września do grudnia.  W ra-
mach zadania będą zrealizowane 
dwa bloki kulturalne, jeden bę-
dzie skierowany do dorosłych, 
a drugi do dzieci i młodzieży. 
„Przystanek literacki Góra” ma 
promować literaturę oraz zachę-
cić ludzi do aktywnego udziału 
w kulturze. Promowanie lite-
ratury odbędzie się poprzez 
wieczorki poetyckie, spotkania 
autorskie, spektakle teatralne, 
recitale, konkursy literackie. 

Kolejne dofinansowanie bi-
blioteka otrzymała w ramach 
Wieloletniego Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa Priorytet 1 - Zakup nowo-
ści wydawniczych do bibliotek 
publicznych, w kwocie 14000 
zł. Dzieki temu dofinansowa-
niu biblioteka wzbogaci swój 
księgozbiór o interesujące dla 
czytelnika nowości wydawnicze.

„Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego”
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Spotkanie autorskie w Czerninie
7 sierpnia 2017 r. w Filii Bibliotecznej w Czerninie odbyło się 
spotkanie z pisarką Jolantą Bartoś - autorką książki „Niepo-
korna” - powieści obyczajowej z wątkiem sensacyjnym. Pod 
koniec sierpnia ukaże się kolejna powieść pisarki pod tytułem 
„Jad”. 

Jolanta Bartoś mieszka w 
Lesznie, z wykształcenia jest 
dziennikarką. To artystyczna 
dusza, która kocha wszystko 

co piękne i tajemnicze.   Było 
to kolejne spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki z autorką 
mieszkającą   „tuż obok”, a za-
razem  bardzo sympatyczna i 
ciepła konfrontacja czytelnika 
z pisarzem.  Autorka wpisywała 

czytelniczkom pamiątkowe de-
dykacje do książek. Szczęśliwcy, 
w wyniku losowania, otrzyma-
li również biżuterię wykonaną 

przez panią Jolantę. Kawa i do-
mowe ciasto umiliły spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 

L. BORYSOwSKA

Góra ma nowe czujniki pogodowe   

Górowska stacja meteorolo-
giczna, która funkcjonuje od 
czerwca br., zyskała w tym 
miesiącu dodatkowe czuj-
niki. Dzięki wsparciu Pani 

Burmistrz i dofinansowaniu z 
gminnego budżetu, możliwe 
było doposażenie stacji w  czuj-
nik promieniowania słonecz-
nego, czujnik promieniowania 
UV, czujnik i nadajnik tem-
peratury i wilgotności gleby, a 
także czujnik temperatury przy 
gruncie, który będzie informo-
wał o przymrozkach. 
Zachęcamy do korzystania z 

wyników pomiarów stacji. Apa-
ratura mierzy aż 17  parametrów, 
a dodatkowo podaje stan zanie-
czyszczenia smogiem. Dane są 
niezwykle dokładne i aktualizo-

wane co 10 minut.  Komunikat 
pogodowy dostępny jest na stro-
nie: http://infomet.nazwa.pl/
meteo/gora/meteo.htm lub na 
stronie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Górze pod zakładką Stacja 
meteorologiczna.

Wilk i zając w mieście
Dnia 9 sierpnia Oddział Dzie-
cięcy Biblioteki Miejskiej w Gó-
rze odwiedzili aktorzy z Teatru 
Duet, którzy zaprezentowali 
teatrzyk „Wilk i Zając w mie-
ście”. Przedstawienie promowa-
ło zdrowy styl życia, a głównym 
mottem spektaklu była dewiza 
ruch to zdrowie.   Aktorzy w 
sposób humorystyczny i dyna-
miczny przedstawili historię o 
Wilku i Zającu. Dzieciom te-
atrzyk bardzo się podobał, dla-
tego też nagrodziły cały występ 
gromkimi brawami. Było we-
soło, sympatycznie i jak na wa-
kacje przystało relaksowo, ale i 
pouczająco.
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Gramy dla Bartka vol. II
W dniu 23 sierpnia br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz w 
obecności Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Izabe-
li Baranowskiej spotkała się z organizatorami akcji „Gramy dla 
Bartka vol. II” na rzecz mieszkańca Góry - Bartka Małaczyń-
skiego.

Podczas spotkania podsumo-
wano dotychczasowe wydarze-
nia zorganizowane w ramach 
akcji oraz omówiono zadania 

planowane w najbliższym cza-
sie. Ustalono, że podczas Do-
żynek Gminnych w Ślubowie 
3 września br. każdy, kto bę-
dzie miał chęć wesprzeć ak-
cję, będzie mógł wrzucić do 
puszki dowolnej wysokości 

datek. Z puszkami krążyć będą 
wolontariusze Stowarzyszenia 
„Młodzi-Młodym”, które 
prowadzi zbiórkę publiczną. 

Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, pod której patronatem 
honorowym prowadzona jest 
akcja zapewniła o wsparciu, na 
każdym etapie przygotowania 
koncertu.

AG

Wolontariusze u Burmistrz Góry
W dniu 23 sierpnia br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 
spotkała się z uczestnikami akcji „Mogiłę Pradziada ocal od za-
pomnienia”, na czele z Leszkiem Steckim – Dyrektorem Zespo-
łu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. W. Reymonta w Wito-
szycach. W spotkaniu udział wzięła także Naczelnik Wydziału 
Oświaty Kultury i Sportu Izabela Baranowska.

Dyrektor na ręce Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz prze-
kazał upominek od Mera jed-
nego z ukraińskich miasteczek, 
natomiast  Burmistrz podzię-
kowała wszystkim wolonta-
riuszom, którzy zaangażowali 
się w akcję sprzątania polskich 

grobów na Ukrainie, poświęca-
jąc swój wolny, wakacyjny czas. 
Wyraziła zadowolenie i dumę z 
młodzieży, która coraz częściej 
angażuje się w akcje ratowania 
polskich cmentarzy zza wschod-
niej granicy. 
W dalszej części spotkania wo-
lontariusze podzielili się swoimi 
wrażeniami z pobytu na Ukra-

inie, mówili o akcji sprzątania 
polskich cmentarzy i o spotka-
niach z mieszkańcami ukraiń-
skich miast i wsi. Uczestnicy 
opowiadali o życiu na Ukrainie, 
pracach jakie wykonywali oraz 
dumie jaka towarzyszyła im w 
realizacji wspaniałej inicjatywy. 

Szczególnie duże emocje towa-
rzyszyły im w trakcie odkrywa-
nia polskich nazwisk na nagrob-
kach, które oczyszczali z ziemi, 
roślinności czy podnosili z zie-
mi. Wolontariusze już planują 
kolejny wyjazd w przyszłym 
roku.

AG

Rowerowe szaleństwo
Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na stadion miejski w Górze w niedzielę 24 września.
O godz. 12.30 rozpocznie się PIKNIK ROWEROWY– czyli 100 % PASJI dla najmłodszych 

– zakończenie sezonu rowerowego w ramach cyklu ROWEREM NA OKRĄGŁO w Dolnoślą-
skiej Krainie Rowerowej (Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy).

W programie:
Gry i zabawy o tematyce rowerowej, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, teatrzyk młodego 
widza pt. „Narodziny kaczuszki”, malowanie koszulek i toreb płóciennych w wybrane wzory, mini 
rajd na stadionie pod eskortą policji, spotkanie z policjantami, strażakami i żołnierzami. Dla dzieci 

napoje i ciasto. Zakończenie imprezy o godz. 15.00.
Koniecznie zabierzcie ze sobą swoje rowery oraz kaski ochronne!  Dzieci muszą być wraz z dorosły-

mi opiekunami.
Piknik rowerowy odbywa się w ramach Maratonu 100% Pasji (starty w różnych kategoriach 

od godz. 11.00. Otwarcie biura zawodów o godz. 8.00. Organizatorzy - Leszczyńska Liga Ro-
werowa – zaplanowali również wyścigi dla dzieci: o 11:15 w kategorii junior młodzik i o 11:30 

w kategorii dzieci (różne grupy wiekowe), więcej na www.leszczynskaligarowerowa.pl
Organizatorami imprezy są: Leszczyńska Liga Rowerowa, Stowarzyszenie 100 Procent Pasji, LGD 
Ujście Baryczy oraz Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.

Maraton 100% Pasji odbywa się pod patronatem Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz, która 
również dofinansowała Piknik Rowerowy.
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ZOSTAWILI PO SOBIE ŚLAD
JAN TERESIAK ( 1942- 2017)
30 czerwca 2017 r. zmarł Jan Teresiak, emerytowany nauczyciel i ostatni dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzowicach Wielkich.

Urodził się 17 czerwca 1942 
roku w Antoniewie pow. So-
chaczew. Rodzice - Stanisława 
i Wacław mieli jeszcze starszego 
syna Józefa i to on nakreślał kie-
runek życia i kształcenia swoje-
go brata. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczęszczał do Li-
ceum Pedagogicznego  w Ło-
wiczu. Po pięciu latach nauki, 
w 1962 roku otrzymał nakaz 
pracy w powiecie górowskim 
w miejscowości Drozdowice 
Małe. Tam poznał przyszłą żonę 
Janinę, którą również, z takiego 
samego nakazu w 1963 roku 
skierowano do pracy w szkole 
w powiecie górowskim. Po od-
byciu służby wojskowej pobrali 
się. Całe życie zawodowe po-
święcił oświacie. Uczył w szko-
le w Drozdowicach Małych, w 
Grabownie, w Ślubowie, w Wą-
soszu i Wierzowicach Wielkich. 
Początkowo jako nauczyciel 
języka polskiego i historii, póź-
niej pełnił funkcję kierownika 

i dyrektora szkoły. Warunki 
mieszkaniowe w tamtych latach 
nie były najlepsze, dlatego by je 

poprawić przeprowadził się do 
Wierzowic Wielkich. Tutaj cze-
kała na niego budowa szkoły. 
Pełny sił do pracy, pomysłów, 
przy pomocy mieszkańców wsi 
, w czynie społecznym, dopro-
wadził do wybudowania szkoły.
Po wybudowaniu szkoły, zajął 
się kontynuacją swojej edukacji. 
Ukończył Studium Nauczyciel-

skie w Legnicy o kierunku - wy-
chowanie techniczne.  Ponadto 
kontynuował naukę na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, gdzie ukończył 
kierunek - nauczanie początko-
we. Tytuł magistra otrzymał 26 
czerwca 1985 roku. Swoją drogę 
zawodową zakończył w szkole w 
Wierzowicach Wielkich.
Po kilku latach przebywania na 
emeryturze powrócił do pra-
cy na rzecz innych, aktywnie 
uczestnicząc w wielu przedsię-
wzięciach w Górowskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku. Od 
2007 roku, czyli od początku 
istnienia GUTW był członkiem 
Zarządu i wybierany był przez 
Ogólne Zgromadzenie GUTW 
na tę funkcję przez kolejne lata. 
Początkowo był to jedyny mę-
ski głos w Zarządzie. Jak sam 
twierdził „ wpisał się do GUTW 
z powodu komputerów”, zaczynał 
od podstaw, później zachęcał 
innych. Lubił historię i fotogra-

STANISŁAW ŻYJEWSKI (1953-2017)
28 lipca 2017 r. zmarł Stanisław Żyjewski, były działacz piłkarski, samorządowiec oraz społecznik. Wieloletni pracownik górowskiego Starostwa Powiatowego i 
Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

Stanisław Żyjewski urodził się 19 
września 1953r. w Górze. Uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej nr 2 
w Górze. W latach 1968-1972 
był uczniem Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mic-
kiewicza w Górze. Dalszą naukę 
kontynuował w Studium Ochro-
ny Środowiska we Wrocławiu. 
Pracę zawodową rozpoczął w 
roku 1975 w Wojewódzkiej 
Dyrekcji Rozbudowy Miast i 
Osiedli Wiejskich w Lesznie. 
Kolejnym zakładem pracy był 
Ośrodek Badań Kontroli Środo-
wiska we Wrocławiu. W latach 
1982-1986 był Inspektorem Re-
jonowym do spraw gmin Woje-
wódzkich Zrzeszeń Ludowych 
Zespołów Sportowych w Lesz-
nie.
Lata 1986-2000 to okres pełnie-
nia funkcji wiceprezesa i prezesa 
Wojewódzkiego Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Sportowych 
w Lesznie. Kierował organizacją 
społeczną liczącą ponad 4 tys. 
członków. 
W latach 1994-2000 prezesował 

Okręgowemu Związkowi Piłki 
Nożnej w Lesznie, dzięki czemu 
rozegrano na naszym terenie me-
cze U-18 Polska – Francja i U-21 
Polska – Turcja w ramach elimi-
nacji do Mistrzostw Europy.
Szkolił młodzież sportowo 

uzdolnioną i pozyskiwał środki 
na upowszechnianie kultury fi-
zycznej w szkołach.
Organizował imprezy sportowe 
od rangi wojewódzkiej, regio-
nalnej poprzez krajową do eu-
ropejskiej i Mistrzostw Świata 
włącznie. 

fowanie. Starał się dla GUTW 
o wykładowców biegłych w te-
matyce historycznej, ale też był 
współorganizatorem i człon-
kiem komisji konkursów histo-
rycznych organizowanych przez 
GUTW i Redakcję Kwartalnika 
Górowskiego dla młodzieży. 
Część życia zawodowego prze-
pracował na terenie Gminy 
Wąsosz, dlatego w Zarządzie 
GUTW mówił, że „jest głosem 
Wąsosza”. Propagował ten teren, 
zachęcał do zwiedzania. Dzięki 
niemu członkowie Górowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku poznali wszystkie zabytki z 
terenu Wąsosza, historię kościo-
łów i miejscowości organizując 
wycieczki i pikniki na tym tere-
nie. Był dobrym organizatorem 
i społecznikiem; początkowo 
od 1962 roku do lat osiemdzie-
siątych w Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, w Społecznym 
Komitecie Budowy Szkoły w 
Wierzowicach Wielkich, Zarzą-

dzie Górowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Decyzją władz 
oświatowych otrzymał medal za 
25- lecie pracy w oświacie. De-
cyzją Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Lesznie- Odznakę „ Za 
zasługi dla województwa lesz-
czyńskiego” z dnia 2.12.1988r. 
Uchwałą Rady Państwa z dnia 
3.05.1989r. „Złoty Krzyż Za-
sługi”. Otrzymał również liczne 
dyplomy i podziękowania za 
aktywną działalność zawodową 
i społeczną. W ostatniej dro-
dze życia żegnała go nie tylko 
rodzina, ale także licznie przy-
byli przyjaciele, znajomi, dawni 
współpracownicy i wychowan-
kowie. Pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Wą-
soszu.

Był działaczem samorządowym, 
w latach 1998-2002 radnym 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego. 
Prowadził wiele prac związanych 
z tworzeniem infrastruktury kul-
tury fizycznej. To dzięki niemu 

powstało wiele nowych obiek-
tów. Między innymi był jednym 
z inicjatorów budowy Hali Spor-
towo-Widowiskowej ARKADIA 
w Górze. 12 stycznia 2004 r. 
progi hali przekroczyli pierwsi 
uczniowie. 15 lutego 2004 r. na-
stąpiło oficjalne otwarcie obiektu 

i nadanie mu nazwy ARKADIA. 
Stanisław Żyjewski - pracownik 
Starostwa Powiatowego w Gó-
rze, jako pierwszy kierował tym 
obiektem sportowym, organi-
zując liczne imprezy sportowe: 
mecze siatkówki, piłki ręcznej, 
koszykówki, piłki nożnej, mitin-
gi brydżowe i wiele innych. W 
czerwcu 2005 r. dzięki jego stara-
niom przy Arkadii zostaje otwar-
ty Park Edukacji Ekologicznej 
im. Jana Pawła II. Od 2012 r. do 
2017 r. był inspektorem w Po-
wiatowym Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Górze w skład którego 
weszła Arkadia.
W latach 90. był jednym z naj-
bardziej znanych arbitrów w Pol-
sce. Od roku 1986 r. do 2000 r. 
był sędzią piłki nożnej Polskiego 
Związku Piłki Nożnej na szcze-
blu centralnym, w tym od 1994 
r. do 2000 r. I ligi. W latach 
1995-1996 był asystentem z Li-
sty FIFA.
Przeprowadził ponad 1100 za-
wodów piłkarskich na różnych 
szczeblach rozgrywek w tym 24 

mecze międzypaństwowe i mię-
dzynarodowe.
W roku 1995, 1997 i 1999 
otrzymał nagrodę „Kryształowy 
gwizdek” dla najlepszego sędzie-
go w klasyfikacji pisma Sport 
oraz Przegląd Sportowy, a w la-
tach 1995 i 1997 otrzymywał od 
Redakcji TEMPA wyróżnienia 
dla najlepszego sędziego I ligi.
Mecze ekstraklasy sędziował 6 
lat. Później został obserwatorem 
PZPN, a od roku 2007 był prze-
wodniczącym Komisji Szkolenia 
Kolegium Sędziów PZPN.
Odznaczony Złotym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi, Srebrną Od-
znaką „Zasłużony Działacz Kul-
tury Fizycznej” oraz Nagrodą 
Prof. Trześniowskiego za popu-
laryzację problematyki sportu 
wiejskiego.
Pochowany został 4 sierpnia 
2017 r. na Cmentarzu Komu-
nalnym w Górze.

TOmASZ KRYSiAK
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Umowa na rewitalizację Wieży Głogowskiej podpisana
W dniu 17 sierpnia br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Lucyny Ciesielskiej podpisała umowę z firmą BBI Budow-
nictwo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. 
Góra”. 

W ramach zadania planuje się 
rewitalizację Wieży Głogow-
skiej w Górze w celu jej udo-
stępnienia do zwiedzania, jako 
wieży widokowej, jako miejsca 
prezentacji wystaw dotyczących 
historii miasta i miejsca insceni-
zacji historycznych. Rewitaliza-
cja obejmować będzie następu-
jące prace we wnętrzu: naprawa 
schodów, stropów, uzupełnienie 
poszycia deskowego w podło-
dze, wymianę podłogi sosnowej 
i wykonanie nowych podłóg z 
desek dębowych, oczyszczenie 
całej powierzchni murów, re-
mont istniejących drzwi wej-
ściowych, likwidację istniejącej 

instalacji elektrycznej z usunię-
ciem starych przewodów i uzu-
pełnienie ubytków w murach 
i spoinach po starej instalacji, 
przeniesienie miejsca lokalizacji 
układu pomiarowego z zabezpie-
czeniem na poziom 0, wykona-
nie nowej natynkowej instalacji 
oświetlenia i gniazd, remont in-
stalacji zegarowej, zamontowa-
nie czterech nowych mechani-
zmów napędzających wskazówki 
na każdej tarczy sterowanych 
radiowo i regulowanych elek-
tronicznie, wymianę na nowe 
wewnętrznych okiennic z żalu-
zjami na poziomie 6, naprawę 
drewnianych okien na poziomie 
5 oraz wykonanie i osadzenie 
nowych okien na poziomie 2, 
3 i 4. Dodatkowo planuje się 
powrót do tradycji – zegar wy-
bijał będzie pełne godziny, a raz 
dziennie odgrywany będzie hej-
nał Góry. 
Wartość umowy wyno-
si - 443  628,75  zł, w tym 221 
254,64 zł dofinansowania z 
RPO WD 2014-2020. Termin 
realizacji inwestycji wynosi 115 
dni, a gwarancja na wykonane 
roboty budowlane to 60 miesię-
cy. Zadanie współfinansowane 
jest ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, działanie 4.3 Dzie-
dzictwo kulturowe, Poddziałanie 
1 OSI – 4.3.1 Dziedzictwo kul-
turowe – konkursy horyzontalne 
oraz ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.
Wieża głogowska od lat jest 
symbolem miasta. Jej monu-
mentalna bryła na trwale wpi-
sała się w jego wizerunek. Wieża 
jest też jednym z najstarszych 
architektonicznych zabytków. 

Zbudowana została w XV wie-
ku na planie kwadratu,  jako 
jeden z elementów umocnień 
miejskich. Była wieżą obronną 
przy tzw. Bramie Głogowskiej 

i stąd jej nazwa. Inne określe-
nie - to Wieża Kawek, z uwa-
gi na gniazdujące w załomach 
muru kawki. Jest to budowla 
sześciokondygnacyjna, gotycka. 
Na wysokości 2 i 3 kondygna-
cji widnieje ornament ułożony 
z glazurowanych główek. W 
ostatniej kondygnacji zobaczy-
my rząd blend ostrołucznych z 
oknami. W przyziemiu, do wy-
sokości ok. 1,5 m  mur z głazów 
narzutowych. W ścianach bocz-
nych widoczne wąskie strzel-
nice, dwa zamurowane przej-
ścia (od południa i północy), 
pierwotnie stanowiące wyjście 
na mury miejskie i bramę oraz 
ślady średniowiecznego muru 
obronnego, który biegnie od 
wieży głogowskiej do mieszczą-
cej się nieopodal wieży straż-
niczej, pełniącej dawniej funk-

Wieża głogowska 
odzyska dawny blask 

cje więzienia Na kondygnacji 
szóstej zamontowano miejski 
zegar. Pod wieżą jest przejście 
nakryte sklepieniem kolebko-
wym o zaostrzonym przekroju 

koleby. Na kolejne kondygnacje 
wieży prowadzą drewniane, wą-
skie schody, które niestety czas 
mocno naruszył, stąd aktualnie 
nie ma pozwolenia na zwiedza-
nie obiektu. Wejście na szóstą 
kondygnację, gdzie znajduje się 
mechanizm zegarowy, zasłonię-
te jest drewnianą kratownicą. 
Wieża nakryta jest namiotowym 
hełmem. W trakcie prac konser-
watorskich wykonywanych w 
latach 80. XX w. w kuli wieńczą-
cej iglicę dachową odnaleziono 
dokumenty opisujące  remont 
obiektu w XIX w. i koszty, ja-
kie zostały wtedy poniesione. W 
XVII w. w Górze miał miejsce, 
ostatni w księstwie głogowskim, 
proces o czary. Posądzonego o 
zatrucie miejskich studni gra-
barza Henniga poddano okrut-
nym torturom, a jego szczątki 

spalono pod wieżą głogowską. 
W 1960 r. na zachodniej ścianie 
wieży umieszczono pamiątkową 
tablicę z napisem upamiętniają-
cym 660 rocznicę nadania praw 

miejskich Górze przez Henryka 
III Głogowskiego. Wtedy też 
po raz pierwszy odbyły się Dni 
Góry. Dzisiaj wieża głogowska 
przywołuje wspomnienia, za-
ciekawia swą historią i czeka na 
renowację. Bardzo dobrze się 
stało, że obiekt ten doczekał się 
zainteresowania władz samorzą-
dowych, by poddać go renowa-
cji.

AG

Szkoła w Ślubowie Liderem Edukacji Ekologicznej

W dniu 7 lipca 2017 r. od-
było się spotkanie Dolnoślą-
skiego Forum Edukacji Eko-
logicznej. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele Wydziału 
Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego, Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazo-
wych, Dolnośląskiego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli, 
Wrocławskiego Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli oraz Ku-
ratorium Oświaty we Wrocła-
wiu. 
Celem spotkania było podsu-
mowanie VI edycji funkcjono-
wania Dolnośląskiej Sieci Szkół 
Promujących Ekorozwój „Zie-
mia dla Wszystkich” i wyłonie-
nie Lidera Edukacji Ekologicz-
nej oraz wyróżnienie placówek 
oświatowych, które najefek-
tywniej prowadziły działalność 

prośrodowiskową w ramach 
Sieci. Ocenie poddano 7 wcze-
śniej wytypowanych do audytu 
placówek, spośród 21 szkół i 
przedszkoli, które przesłały ar-
kusze ewaluacyjne. Przy ocenie 
uwzględniono analizę arkuszy 
ewaluacyjnych zrealizowanych 
projektów oraz uzyskane efekty 
przedstawione podczas audytu. 
Przydatne były też prezentacje 
multimedialne z realizowanych 
działań. 
W wyniku głosowania tytuł Li-
dera Edukacji Ekologicznej w 
roku 2017 przyznano: w kate-
gorii przedszkoli – Przedszkolu 
nr 126 „Różanka” we Wrocła-

wiu; w kategorii szkół podsta-
wowych – Zespołowi Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole im. 
J. Korczaka w Ślubowie; w 
kategorii gimnazjów, zespołów 
szkół lub placówek – Specjal-
nemu Ośrodkowi Szkolno-Wy-
chowawczemu im. Ks. J. Twar-
dowskiego w Piławie Górnej. 
Nagrodę specjalną przyznano 
Szkole Podstawowej nr 2 im. J. 
Kilińskiego w Oleśnicy. Certyfi-
kat Szkoły Promującej Ekoroz-
wój otrzymały wszystkie szkoły 
uczestniczące w programie. Z 
Gminy Góra są to szkoły Zespół 
Szkoła Podstawowa im. J. Kor-
czaka w Ślubowie oraz Zespół 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum 
i Przedszkole im. św. Huberta w 
Czerninie. 
Placówki z tytułem Lidera Edu-
kacji Ekologicznej oprócz dy-
plomu otrzymają nagrody rze-
czowe. Wręczenie dyplomów i 
nagród oraz certyfikatów od-
będzie się pod koniec września 
2017 r. 

Gratulujemy!
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Dzień Dawcy Szpiku
W dniach 29-30 lipca 2017 roku w Górze odbył się Dzień Dawcy Szpiku, pod patronatem ho-
norowym Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz. Został on zorganizowany już po raz drugi, a jego 
celem było zarejestrowanie wszystkich tych, którzy chcą zostać potencjalnymi dawcami szpiku 
kostnego.
Pierwszy raz rejestrację przepro-
wadzono w 2013 roku podczas 
akcji „Gramy dla Bartka”. Te-
goroczna akcja zorganizowana 
została w ramach akcji „Gramy 
dla Bartka vol. 2” w związku ze 
wznowieniem ostrej białaczki 
limfoblastycznej u Bartka Ma-
łaczyńskiego z Góry, któremu 

akcja z 2013 r. również była po-
święcona.
W dniach 29-30 lipca br. każ-
dy, kto czuł potrzebę pomocy 
innym mógł zarejestrować się 
w bazie potencjalnych dawców 
szpiku kostnego, którą prowa-
dzi Fundacja DKMS. Rejestra-
cja prowadzona była w Górze 
w dwóch lokalizacjach: na pl. 
Chrobrego oraz na Skwerze przy 
kościele p.w. św. Faustyny w Gó-
rze. Pod czerwonymi namiotami 
DKMS znajdowały się stoiska 
rejestrujące potencjalnych daw-
ców szpiku, które obsługiwali 
górowscy wolontariusze. Dzięki 
przeprowadzonej akcji w Gó-
rze udało się zarejestrować 255 
nowych potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. Wśród no-
wych zarejestrowanych bohate-
rów znaleźli się m.in. Skarbnik 
Miasta i Gminy Góra Marek 
Balowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Góry Jerzy Kubicki, 
Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Górze Edyta Li-
siecka, radni: Mariusz Dziewic, 
Katarzyna Jabłońska oraz Beata 
Małaczyńska – mama Bartka i 
Natalia Małaczyńska – siostra 
Bartka. Z ramienia Fundacji 

DKMS z Warszawy organiza-
cją akcji zajmował się Leszek 
Lewandowski Koordynator ds. 
Rekrutacji Dawców, natomiast 
podczas akcji w Górze obecny 
był Koordynator Igor Belczew-
ski.  W akcji udział wzięli tak-
że: Agnieszka Trzósło i Michał 
Ciesielski – mieszkańcy Góry, 

którzy oddali szpik dla potrze-
bujących chorych z Australii i 
Francji. W organizację akcji za-
angażowało się wielu wolonta-
riuszy, którzy jak zawsze stanęli 
na wysokości zadania. Również 
bez pomocy naszych partnerów 
przeprowadzenie akcji byłoby 
niemożliwe. Organizatorzy ser-
deczne podziękowania składają 

Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz za objęcie patronatem 
honorowym oraz wsparcie w 
każdym momencie przygoto-
wania akcji. Dziękują także 
za ufundowanie, wspólnie ze 
Skarbnikiem Miasta i Gminy 
Góra Markiem Balowskim  ba-

nerów i balonów wykorzysta-
nych podczas akcji. Za wsparcie 
akcji, pomoc logistyczną i rze-
czową  organizatorzy dziękują 
także: Dyrektor Domu Kultury 
w Górze Danucie Piwowarskiej
-Berus, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze 
Magdalenie Mielczarek, Zarzą-

dowi Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Wspólny Dom” w Górze, 
Dyrekcji PCDNiPPP w Górze, 
Zarządowi Techniki Komunal-
nej „Tekom” w Górze, Parafii 
p.w. św. Faustyny w Górze, Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gó-
rze, Firmie REMIX, Panu Da-
riuszowi Darlatowi, sołtysom, 
proboszczom parafii z terenu 

Gminy Góra oraz wszystkim 
tym,  którzy przyczynili się do 
promocji Dnia Dawcy Szpiku.

Zaczynamy nowy rok szkolny
W tym roku, nie 1 września, nowy rok szkolny rozpoczynać bę-
dziemy 4 września. Gminna inauguracja odbędzie się o godz. 
12.00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w 
Górze, na hali OLIMPIA.

W Gminie Góra łącznie do 
sześciu szkół podstawowych, 
od tego roku ośmioklasowych,  
uczęszczać będzie 1471 dzieci i 
będą to szkoły: dwie w Górze 
oraz w Witoszycach, Ślubowie, 
Glince i Czerninie. W klasach I 
będzie 194 uczniów, w kl. II - 
83, kl. III - 248, kl. IV - 283, 
kl. V - 209, kl. VI - 218 i w 
nowo powstałych kl. VII - 197 
uczniów. Do klas II i III gimna-
zjalnych uczęszczać będzie 357 
uczniów (przy Szkole Podstawo-
wej nr 1, Szkole Podstawowej nr 
3 i w ZSPiP w Czerninie). Do  
kl. II - 198 uczniów, a do kl. 
III - 197 uczniów. Łączna liczba 
uczniów z klas szkół podstawo-
wych i gimnazjlanych to 1828.  
Łączna liczba oddziałów to 115. 
Do sześciu przedszkoli (dwa w 
Górze oraz w Glince, Ślubowie, 
Witoszycach i Czerninie) łącznie 
rodzice zapisali 559 maluchów. 
Do Klubu Dziecięcego „Świat 
Malucha” zapisanych zostało 15 

maluszków. Od stycznia 2018 r. 
Gmina Góra przyjmie kolejnych 
30 maluszków do klubu i 60 do 
żłobka – w obiekcie po byłej 
Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Piastów, który aktualnie jest 
remontowany i przygotowywa-
ny pod potrzeby najmłodszych. 
Nieco zmieni się również baza 
szkolna. Szkoła Podstawowa nr 
1 użytkować będzie budynek 
przy ul. M. Konopnickiej (klasy 
1-3) i budynek przy ul. Szkol-
nej (po Gimnazjum nr 1), kl. 
IV – VII i kl. II-III gimnazjum. 
Szkoła Podstawowa nr 3 przej-
muje budynek po Gimnazjum 
nr 2 (oba obiekty połączone są 
łącznikiem, więc problemów lo-
gistycznych z przemieszczaniem 
się uczniów kl. IV-VII i kl. II-III 
gimnazjum nie będzie)  i nadal 
użytkuje budynek przy ul. Pod-
wale – kl. I-III. W pozostałych 
szkolach sytuacja lokalowa bez 
zmian.

Dotacja dla Spółki wodnej Zawieścice
W miejscowości Zawieścice, 
na terenie której działa spółka 
wodna, prowadzone będą prace 
polegające na konserwacji ro-
wów melioracji wodnych szcze-
gółowych. Na ten cel Spółka 
Wodna Zawieścice otrzymała 
dotację w wysokości 10 000,00 
zł z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Prace prowa-
dzone będą w obrębie rowów, 
które na dzień dzisiejszy niedo-
statecznie spełniają swoją funk-

cję.   Zadaniem objęte będzie 
około 2 km rowów. W ramach 
prac wykonane zostanie m.in.: 
odmulenie skarp i dna rowu, 
wykoszenie oraz wygrabienie 
porostów, a także usunięcie 
krzewów kolidujących z utrzy-
maniem urządzeń wodnych słu-
żących kształtowaniu zasobów 
wodnych oraz ochronie prze-
ciwpowodziowej.

AG

em

Stypendium w roku szkolnym 
2017/18 w gminie Góra
Burmistrz Góry informuje, że 
od 1 września 2017 r. do 15 
września 2017 r. można składać 
wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego na rok szkol-
ny 2017/2018. Wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami 
uzasadniającymi przyznanie 
świadczenia pomocy material-
nej należy złożyć w Wydziale 
Oświaty, Kultury i Sportu Urzę-
du Miasta i Gminy w Górze, 
pok. nr 5. Formularz wniosku 
wraz z załącznikami jest dostęp-
ny do pobrania na stronie inter-
netowej Gminy www.gora.com.
pl  oraz w Wydziale Oświaty, 

Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze lub na stro-
nie internetowej BIP Urzędu w 
zakładce wykaz świadczonych 
usług: www.bip.gora.com.pl.
Miesięczna wysokość dochodu 
uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne nie może 
przekroczyć netto miesięcznie 
na osobę w rodzinie, zgodnie 
z ustawą o pomocy społecz-
nej (aktualna kwota 514,00 zł 
netto). Ponadto uczeń musi 
zamieszkiwać na terenie gminy 
Góra.

REd.
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Ku pamięci cukrowników, ich 
patrona i wszystkich kampanii
Na pamiątkę wszystkich kampanii cukrowniczych, które odbywały się nieprzerwanie od 1946 
do roku 2005 (bo w 2006 r. produkcję cukru w Cukrowni definitywnie wstrzymano), w dniu 27 
sierpnia 2017 r. odbyła się uroczysta msza poświęcona cukrownikom. Była to zarazem msza w 
intencji patrona cukrowników św. Stanisława Kostki. Uczestniczyli w niej licznie byli i obecni 
pracownicy cukrowni, byli dyrektorzy, obecny szef Jacek Sobczyński, emeryci. Mszę koncele-
browal ks. Andrzej Orzech w asyście ks. dziekana Henryka Wachowiaka. Była to również msza 
pożegnalna ks. A. Orzecha, który odchodzi do parafii we Wrocławiu. 

Dla przypomnienia - pierwsza 
kampania cukrownicza rozpo-
częła się w 1946 r. Poprzedziła 
ją wytężona praca głównego 
inspektora plantacji Zygmunta 
Augustyniaka. Udało się wtedy 
u miejscowych rolników zakon-
traktować 1200 ha buraków, 
w tym również na polach wła-
snego gospodarstwa rolnego w 
Kłodzie Małej. 15 IX 1946 r. 
odbyło się spotkanie 46 osób 
zainteresowanych utworzeniem 
organizacji skupiającej plantato-
rów buraka cukrowego. Na cze-
le stowarzyszenia stanął Anatol 
Molicki, zastępcą został Antoni 
Metynowski, sekretarzem A. 
Cudak, skarbnikiem J. Kukla. 
W skład Zarządu weszli: Stani-
sław Przybylski, Piotr Łoś, Jan 

Kalinowski, Adam Święcicki, 
Jan Woźniak. Komisję rewizyj-
ną utworzyli: Bronisław Brylak, 
Michał Różycki i Franciszek Lo-
rek. „Jeszcze w 1946 r. Stowa-
rzyszenie nawiązało współpracę 
z dyrekcją Cukrowni, starając 
się usprawnić odbiór buraków 
cukrowych w czasie kampanii 
1946/47. Zarząd załatwił rów-
nież sprawy organizacyjne, bu-
dżetowe i inne. W kolejnych 
latach praca organizacji polegała 
na wyborze kontrolerów wago-
wych, ustalaniu opłat dla nich 
i ich rozliczanie. Zajmowała się 
kwestiami związanymi z kon-
traktacją buraków cukrowych, 
ponadto sprawami organizacyj-
nymi… W marcu 1948 r. praw-
dopodobnie zmieniono siedzi-
bę, którą stała się Cukrownia”. 
(M. Żłobiński, Stowarzyszenie 
Plantatorów Buraka Cukrowego, 
Kwart. Górowski 2010, nr 31 
s. XIX). Stowarzyszenie zosta-

ło rozwiązane w VII 1950 r., 
na wniosek Prezydium WRN 
we Wrocławiu. Powodem roz-
wiązania Stowarzyszenia był 
fakt, iż działało kilka innych 
organizacji o podobnym zakre-
sie. Paweł Azarko z Cukrowni 
otrzymał pełnomocnictwo z 
Warszawy, by majątek Stowa-
rzyszenia protokolarnie przejąć, 
natomiast sprzęt potrzebny do 
normalnego wykonywania prac 
agrotechnicznych miał był na-
dal użytkowany pod kontrolą 
pełnomocnika. Faktem jest jed-
nak, że działalność i Głównego 
Inspektora Plantacji i samych 
plantatorów buraka sprawiła, 
że areał upraw buraka systema-
tycznie wzrastał. Zwiększał się 
też  rejon działania Cukrowni. 

W 1956 r.  doszły plantacje z 
powiatów Wołów, Lubin, Mi-
licz, Trzebnica. Wymagało to 
uruchomienia bądź budowy no-
wych punktów skupu buraków. 
I takim był zbudowany przez 
górowską Cukrownię nowocze-
sny (jak na rok 1956) punkt 
skupu w Żmigrodzie.
W 1967 r. areał buraków cu-
krowych wynosił już ponad 5 
tys. ha, a ilość skupowanego su-
rowca przekroczyła możliwości 
przerobowe Cukrowni. Dlatego 
też w kilku kolejnych latach gó-
rowska Cukrownia przekazywa-
ła surowiec dla zakładów w Ma-
łoszynie i Sułkowicach. Ale nie 
zawsze były tak dobrze. W 1974 
r. Cukrownia w Górze kontrak-
towała buraki średnio na areale 
5 tys. ha we wspomnianych 
wyżej powiatach. Rok wcze-
śniej susza tak dała się we zna-
ki  plantatorom, że na początku  
kampanii ściągano buraki z re-

jonu działalności cukrowni zie-
lonogórskich, lubelskich, wiel-
kopolskich. W grudniu 1974 
r. reporter Gazety Robotniczej, 
pisał „bieżące tygodnie mają 
decydujące znaczenie dla spraw-
nego zakończenia tegorocznej, 
niezwykle trudnej kampanii… . 
Dyrektor naczelny cukrowni w 
Górze Śląskiej Leszek Sługocki 
powiedział nam, że tegorocz-
ny przerób pragną zakończyć 
do 20 grudnia. Ów termin ma 
duże znaczenie dla sporej gru-
py sezonowych pracowników. 
Pochodzą oni przeważnie z woj. 
krakowskiego, kieleckiego bądź 
rzeszowskiego i na święta chcą 
być w domu”. Mimo wszystko 
Cukrownia w Górze potrafiła 
sobie zapewnić nabór pracow-

ników sezonowych na każdą 
kampanię. Wynikało to również 
z faktu, że tymi pracownikami 
były osoby, które do Góry tra-
fiały już w „drugim pokoleniu”.  
Np. Józef Szołdrowski z Wyso-
kiej, Józef Garcarczyk z Przyszo-
wa, Marian Dąbrowski i Stani-
sław Pustuła z Nowego Stawu. 
Przyjeżdżali, gdyż znali i cenili 
warunki pracy i płacy, jakie im 
oferowano. Nie zrażał nawet 
brak hotelu, mieszkali w miesz-
kaniach prywatnych w Górze, 
do chwili, gdy hotel pracowni-
czy zbudowano (S. Ławniczak, 
Pora myśleć o nowej kampanii, 
Gaz. Robot.1974  z 27.01.). Tak 
wyglądały kampanie cukrowni-
cze z pierwszych 20 lat funkcjo-
nowania górowskiej cukrowni. 
O tym jak zmieniały się moce 
przerobowe Cukrowni wystar-
czy porównać dwa wyniki – z 
roku 1946 i 2005.
W 1946 r. początek kampanii 

Kolonia Władysławowo 2017
W dniu 3 sierpnia br. 52. dzie-
ci z terenu Gminy Góra, wy-
jechało na 10-dniową kolonię 
do Władysławowa. Organizacja 
kolonii, w ramach realizacji za-

dania publicznego, powierzona 
została Stowarzyszeniu Wspie-
rania Inicjatyw Oświatowo-Wy-
chowawczych im. Teresy Kraś z 
Lublina. Kolonia nad morzem 

trwała od 3 do 12 sierpnia. W 
bogatym programie znalazły się 
m. in. zajęcia edukacyjno-pro-
filaktyczne, 5 wycieczek tu-
rystyczno-krajoznawczych i 7 

imprez kulturalnych. Wszyscy 
wrócili zadowoleni i pełni sił 
do nauki.

Będzie nowa droga na cmentarz 
w Radosławiu
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa drogi prowadzącej na 
cmentarz parafialny w m. Radosław”. Wykonawcą prac będzie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. 
Skoczylas, K. Głuszko. Wartość umowy wynosi 390 140,33 zł z 
58 dniowym terminem wykonania.

REd.

Prace przy ul. Zamkowej w Czerninie
W ramach bieżącego utrzyma-
nia dróg gminnych rozpoczęły 
się prace polegające na poło-
żeniu chodnika oraz wymia-
nie nawierzchni drogi przy ul. 

REd.

Zamkowej w Czerninie. Wy-
konawcą robót jest Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mieliora-
cyjne DROGOMEL z Góry.

miał miejsce 09 listopada, a w 
2005 r. 13 września. Przerób 
buraków w Mg: 1946 – 15 412; 
w 2005 r. – 395  824. Średni 
przerób dobowy buraków – w 
1946 r. 637 Mg, w 2005 r. 3990 
Mg. Wyprodukowano cukru – 

w 1946 r. 1789 Mg, w 2005 r. 
69719 Mg. Wydatek cukru w 
burakach – 1946 r. 11,58 %, w 
2005 r. 17,30 %.
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Strażacy OSP na festynach
W okresie letnim rady sołec-
kie organizują festyny rodzin-

ne, m.in. z okazji dnia dziecka, 
rozpoczęcia i zakończenia wa-

kacji, itp., w których udział 
biorą także strażacy OSP. W 

tym roku jednostki OSP Stara 
Góra, Osetno, Czernina oraz 

Felieton religijny na 27 sierpnia 2017 r.    

Wierzę w święty Kościół katolicki!
W domu nazywał się Szymon. Gdy 
Pan Jezus zobaczył go pierwszy raz, 
zapowiedział, że imię jego będzie 
Piotr. Nikt nie wiedział, dlaczego ta 
zmiana ma nastąpić. Wyjaśni nam 
to dzisiejsza Ewangelia. Słuchaj-
my. — Pan Jezus stawia uczniom 
dwa pytania. Najpierw: Za kogo 
ludzie Mnie uważają? A potem: „A 
wy, za kogo Mnie uważacie?” Tu, w 
imieniu wszystkich, Piotr daje od-
powiedź wspaniałą: „Ty jesteś Me-
sjasz, Syn Boga żywego!” Czy Pan 
Jezus powiedział „Brawo”? Czy się 
uśmiechnął z zadowolenia? Bo od-
powiedź Piotra nie mogła być lep-
sza. Trzy prawdy są w niej wyrażone! 
Najpierw: Pan Jezus jest Mesjaszem. 
Tak Go ogólnie nazywano. Aposto-
łowie nazwali Go już także Synem 
Bożym! Zasługą Piotra jest to, że po 
raz pierwszy łączy te dwie godności: 
Mesjasz i Syn Boży! I dodaje trzecią 
prawdę: Syn Boga „Żywego”! To jest 
ważne. Bo poganie czcili bogów, 
którzy nie żyli: Jupiter, Saturn, Plu-
ton... To były puste nazwiska, mar-
twe bogi. Piotr mówi o Bogu, który 
żyje. Skąd ma taką znajomość teo-
logii? Pan Jezus kiedyś mówił: „Jak 
Mnie posłał żyjący Ojciec”. Wyglą-
da na to, że Piotr słowa te słyszał i 
zapamiętał: Żyjący Ojciec! Ale Pan 
Jezus daje też wyjaśnienie: Ojciec 
Niebieski mu objawił! Bo wyraźnie 
mówi tu Pan Jezus w Ewangelii: 
„Błogosławiony jesteś, bo sam Oj-
ciec Niebieski ci objawił...” Ale za 
to, że Piotr te trzy prawdy wypowie-
dział Jezus się odwzajemnia. Daje 
trzy obietnice. Pierwsza: Jesteś Piotr, 
czyli skała. Na tej skale zbuduję Ko-
ściół mój. Bramy piekielne go nie 
zwyciężą. Druga obietnica: Tobie 
dam klucze Królestwa Niebieskiego! 
Trzecia: Cokolwiek zwiążesz na zie-
mi, będzie związane w niebie. A co-
kolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie.
Powiedział św. Ambroży: „Gdzie 
Piotr, tam jest Kościół. A gdzie 
Kościół, tam jest życie, które nie 
umiera”. Pięknie. Pan Jezus zbuduje 
Kościół, klucze Królestwa Niebie-
skiego da. Cokolwiek Piotr zwiąże 
lub rozwiąże, będzie zatwierdzone 
w niebie. A czy Jezus wie, że Piotr 
się zaprze? Trzy razy będzie się za-
klinał, przysięgał, że Jezusa nie zna. 
I to ma być opoka Kościoła? Czy 
Pan Jezus się nie pomylił? Nie. Zna 
duszę Piotra lepiej, niż ktokolwiek 
z ludzi. Jeżeli Piotr rzeczywiście się 
zaprze, to zrobi to tylko z bojaźni, 
że może być aresztowany tak jak 
Chrystus. Toteż kiedy się zoriento-
wał co zrobił, wyszedł na zewnątrz i 
gorzko płakał. Miłość dla Chrystu-
sa była zachowana. A Chrystus ze 
swej strony, po zmartwychwstaniu 
robi egzamin: trzy razy powtarza to 
samo pytanie. „Szymonie czy miłu-
jesz Mnie”? I drugi i trzeci raz: Czy 
miłujesz Mnie? Ten egzamin nie 
był potrzebny Jezusowi, ale całemu 
światu. Niech świat wie i wszystkie 
pokolenia wszystkich narodów i 

wszystkich wieków, niech wszyscy 
wiedzą na jakim fundamencie zbu-
dowany jest Chrystusowy Kościół. 
Bo Piotr po każdym pytaniu odpo-
wiada: „Tak Panie, Ty wiesz, że Cię 
miłuję”. Tym trzykrotnym wyzna-
niem swej miłości wymazana została 
wina trzykrotnego zaparcia się Pio-
tra. Pan Jezus daje władzę: „Paś ba-
ranki moje, paś owce moje”. Pasterz 
mający najwyższą władzę w Kościele 
jest ustanowiony. I kiedy po Zesła-
niu Ducha Świętego pierwszy raz 
wystąpi Piotr jako Głowa Kościoła, 
nawróci się około 3 tysięcy ludzi. A 
po drugiej mowie, którą Piotr wy-
głosi, liczba tych, którzy uwierzą, 
dosięgnie 5 tysięcy. Czy te triumfal-
ne sukcesy będą się powtarzać? Na 
razie praca z wielkim oddaniem. 
Piotr miał tak wielką siłę cudów, że 
nawet cień jego uzdrawiał chorych. 
W podróżach misyjnych zwiedził 
całą Palestynę. Pojechał do Małej 
Azji, a jako zarządca Kościoła dzia-
ła w Antiochii. Ale praca nie była 
łatwa. Apostołów prześladowano. 
Zakazano im mówić o Jezusie. Św. 
Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, 
został ścięty mieczem. Ponieważ to 
się podobało Żydom, król Herod 
Agrypa kazał zaaresztować św. Pio-
tra. Tu dzieje się niesłychany cud. 
Piotr osadzony w więzieniu. 16 żoł-
nierzy wyznaczono. Podzieleni na 4 
grupy po 4 żołnierzy w każdej gru-
pie, pilnowali więźnia dniem i nocą. 
Herod Agrypa przepędza godziny 
słodkich marzeń. Na razie noc. 
Piotr śpi, skuty podwójnym łańcu-
chem między dwoma żołnierzami. 
Trzeci żołnierz stoi przy drzwiach 
celi więziennej. Czwarty przy bra-
mie prowadzącej do miasta. Nagle 
światło błysnęło w celi. Anioł z nie-
ba: „Wstań prędko”! Piotr wstaje, 
łańcuchy same opadają. „Przepasz 
się! Włóż sandały”! Piotr posłuchał. 
„Narzuć płaszcz i chodź za mną”! Idą 
— drzwi celi otwarte. Idą do żela-
znej bramy. Sama się otwiera. Już są 
w mieście. Przeszli jedną ulicę. Anioł 
znikł. Tu dopiero zrozumiał Piotr, że 
to rzeczywistość, a nie sen. Poszedł 
tam, gdzie wierni zebrani modlili 
się za niego. Co to wszystko zna-
czy? O św. Piotrze myśli Pan Jezus. 
Myślał za życia. Myślał po Swoim 
Zmartwychwstaniu. I myśli teraz, 
po Wniebowstąpieniu. Piotr prze-
niósł się do Rzymu i tam pracował 
25 lat. Mówi tradycja, że pewnego 
dnia, przemęczony czy zniechęcony, 
chciał wszystko opuścić. Wyszedł, 
ale w drodze za miastem spotyka Je-
zusa. „Quo vadis Domine”? Dokąd 
idziesz Panie? — „Idę do Rzymu, 
aby Mnie drugi raz ukrzyżowano”! 
Piotr zrozumiał. Wrócił. I doczekał 
się: śmierci na krzyżu. Prosił tylko, 
aby go ukrzyżowano głową w dół, 
bo czuł się niegodnym, aby umrzeć 
tak jak Chrystus.

ks. mgr Bernard Twardowski

Chróścina wzięły udział w fe-
stynach organizowanych przez 
rady sołeckie Bronowa, Borszy-
na Małego i Chróściny. Podczas 
imprez strażacy zaprezentowali 
uczestnikom wozy strażackie 
oraz sprzęt i możliwości jego 
wykorzystania. Strażacy OSP 
opowiadali najmłodszym o 
bezpieczeństwie oraz o tym, co 
robić w momencie zauważenia 
pożaru. Pokazy OSP cieszyły się 
sporym zainteresowaniem dzie-
ci, które z wielką ciekawością 
przyglądały się prezentacjom 
strażaków.

AG

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GÓRY

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miejskiej Góry nr LV/408/14 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
11 września 2017 r. do 8 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pok. 206 w godz. od 8:00 do 15:00 (15, 22, 29 września oraz 6 
października od 8:00 do 14:00). Przedmiotowy projekt dostępny jest również na stronie internetowej urzędu: www.bip.gora.com.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 
56-200 Góra, pokój 110, o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 30 października 2017 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub na jego adres.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
•	 o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra,
•	 o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.
Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@gora.com.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Góra lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Góry.

Burmistrz  Góry
Irena Krzyszkiewicz

OGŁOSZENIE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB CHRÓŚCINA
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Góry nr XXIV/183/16 z dnia 25 
maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Chróścina, zawiadamia 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach: od 07 września 2017 r. do 29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 
56-200 Góra, pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO  (08, 15, 22, 29 września w godz. od 8OO do 14OO ).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 września 
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 11OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag 
i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r.

Burmistrz Góry
Irena Krzyszkiewicz

OGŁOSZENIE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB RADOSŁAW
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 778), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej Góry nr XX/152/16 z dnia 04 
marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Radosław, zawiadamia 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach: od 07 września 2017 r. do 29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 
56-200 Góra, pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO (08, 15, 22, 29 września w godz. od 8OO do 14OO ).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 września 
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 12OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag 
i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r.

Burmistrz Góry
Irena Krzyszkiewicz

O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE

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

SŁAwOmiR BąCZEwSKi

Starosta Górowski wręczył nominacje 
dyrektorskie 
17 sierpnia 2017 r. Starosta Górowski Piotr Wołowicz wręczył nowo powołanym dyrektorom 
czterech szkół i placówek oświatowych uchwały Zarządu Powiatu Górowskiego powierzające im 
te stanowiska 

17 sierpnia, w przededniu 
rozpoczęcia roku szkolnego 
2017/2018, Starosta Górowski 
Piotr Wołowicz zaprosił czte-
rech nowo powołanych, wyło-

nionych w drodze konkursów, 
dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Górowski w celu 
wręczenia im powierzenia sta-
nowisk na kolejne 5 lat pracy. 
Otrzymali je dotychczasowa 
dyrektor Zespołu Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego w Górze 
Ewa Gano, dotychczasowy dy-
rektor Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego 
w Górze Krzysztof Mielczarek, 
dotychczasowy dyrektor Powia-
towego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psy-

chologiczno-Pedagogicznego 
w Górze Bernard Bazylewicz 
oraz nowa dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. Janusza Kroczaka w 

Wąsoszu Justyna Dąbrowska.  
Starosta Górowski złożył 
wszystkim gratulacje oraz ży-
czenia wytrwałości i sukcesów.  
Organ prowadzący, jakim jest 
Powiat Górowski i działający w 
jego imieniu Zarząd Powiatu, 
podejmując 10 sierpnia 2017 
r. uchwały w sprawie powie-
rzenia stanowisk dyrektorów 
zamknął ustawowe procedury 
związane z obsadzaniem sta-
nowisk kierowniczych w po-
szczególnych szkołach i pla-
cówkach oświatowych powiatu.  
Na podstawie przeprowadzo-

nych w czerwcu 2017 r. kon-
kursów oraz dalszych decyzji 
Zarządu Powiatu Górowskiego 
od 1 września na stanowiskach 
dyrektorów nie nastąpią więk-

sze zmiany personalne. Jedy-
nie w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. 
Janusza Korczaka w Wąsoszu 
dotychczasowego dyrektora 
Wiesławę Stuczyk, która nie 
przystąpiła do konkursu, zastąpi 
wyłoniona w nim nowa dyrek-
tor Justyna Dąbrowska dotych-
czasowa nauczycielka SOSW.  
Kadencje nowo powołanych dy-
rektorów potrwają do 31 sierp-
nia 2022 r.

Pomoc dla Powiatu Chojnickiego
Starosta Chojnicki Stanisław 
Skaja zwraca się z prośbą o po-
moc finansową do samorządów 
i wszystkich, którzy są w stanie 
pomóc ogromnej rzeszy miesz-
kańców powiatu chojnickiego, 
poszkodowanych w nawałnicy, 
która w nocy z 11 na 12 sierp-
nia 2017 r. spustoszyła powiat 
chojnicki 
Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. 
– kataklizm w powiecie chojnic-
kim pozbawia dorobku całego 
życia kilkaset rodzin, pozosta-
wia ogromne zniszczenia w ty-
siącach gospodarstw, pozbawia 
prądu i wody całe miejscowości, 

czyni ogromne straty gospodar-
cze, a co najgorsze zabija i rani.  
- Rozmiar tragedii i strat jest tak 
wielki, że poszkodowani nie są w 
stanie sami sobie z tym poradzić. 
Jako samorząd powiatowy czuje-
my się odpowiedzialni za pomoc 
wszystkim, którzy teraz tak pilnie 
jej potrzebują i robimy co może-
my, aby w jak najszerszym zakresie 
jej udzielać. Jednak, możliwości 
finansowe powiatu chojnickie-
go nie wystarczą, aby zaradzić 
wszystkim potrzebom, dlatego 
zwracamy się z gorącym apelem i 
prośbą o pomoc finansową dla po-
wiatu chojnickiego na usuwanie 

skutków nawałnicy – Państwa 
wsparcie dotrze wszędzie tam, 
gdzie jest potrzebne – pisze Sta-
rosta Chojnicki Stanisław Skaja 
w piśmie do samorządowców. 
Wszystkich, którzy są w sta-
nie pomóc prosimy o do-
konywanie dobrowolnych 
wpłat na rachunek banko-
wy Powiatu Chojnickiego:  
08 8162 0003 0019 0004 
2000 0010 z dopiskiem „Po-
moc finansowa dla powiatu 
chojnickiego na usuwanie 
skutków nawałnicy.”

SŁAwOmiR BąCZEwSKi

Nowe zasady wydawania 
legitymacji dla osób 
niepełnosprawnych 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gó-
rze informuję, iż z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy za-
sady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych, a od 1 
września obowiązywać będą nowe druki legitymacji.

Powiatowy Zespół ds. Orzeka-
nia o Niepełnosprawności w 
Górze informuję, iż z dniem 1 
sierpnia 2017 r. zmianie uległy 
zasady wydawania legitymacji 
osób niepełnosprawnych w za-
kresie określonym w ustawie z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych. Osoba ubiegająca 
się o wydanie od dnia 1 sierp-
nia 2017 r. legitymacji osoby 
niepełnosprawnej zobowiązana 
jest złożyć do Powiatowego Ze-
społu ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności nowy wniosek 
zamieszczony na stronie Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Górze www.pcprgora.
samorzady.pl w zakładce druki 
do pobrania. Legitymację osoby 
niepełnosprawnej wydaje się od 
1 sierpnia 2017 r. na podstawie 
ostatniego prawomocnego orze-
czenia o niepełnosprawności/
stopniu niepełnosprawności/ 
wskazaniach do ulg i uprawnień 
na okres ważności orzeczenia, 
nie dłużej jednak niż na okres: 
1) 5 lat – w przypadku legi-
tymacji dokumentujących 
niepełnosprawność (dzieci), 
2) 10 lat- w przypadku le-

gitymacji dokumentujących 
stopień niepełnosprawności 
wystawionych osobom, które 
nie ukończyły 60 roku życia,  
3) W przypadku osób, które 
ukończyły 60 rok życia legity-
mację wydaje się na okres waż-
ności orzeczenia stanowiącego 
podstawę do wydania legityma-
cji bez ograniczeń czasowych.
Z dniem 1 września 2017 r. 
wchodzi w życie rozporządzenie 
Ministra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 31 lipca 
2017 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności. W związ-
ku z powyższym z dniem 1 
września 2017 r. obowiązywać 
będą nowe druki legitymacji dla 
osób niepełnosprawnych. Szcze-
gółowych informacji udzie-
lają Kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Górze – Bożena Merta oraz 
pracownicy prowadzący obsłu-
gę administracyjną w PCPR 
Monika Kospiczewicz-Konury 
– pokój nr 9 , Agata Kubicka 
– pokój nr 7, tel 65/543 28 96. 

BOżENA mERTA
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AuGuST wASiLuK

DPS w FORMIE
28 lipca 2017 r. w Domu Kul-
tury w Rawiczu w ramach 17. 
Ogólnopolskiego Przeglądu 

Sztuki Współczesnej FOR-
MA 2017” grupa teatralna 

z Domu Pomocy Społecznej 
we Wronińcu wzięła udział 
w Przeglądzie Twórczości 

Teatralnej Domów Opie-
ki Społecznej, wystawiając 

przedstawienie pt. „Nowe 
spojrzenie na Boże Naro-
dzenie”, które grą aktorską i 
zawartym w nim ładunkiem 
emocjonalnym już niejedno-
krotnie wzbudzało wzrusze-
nie do łez i dawało asumpt 
do zastanowienia się nad ży-
ciem. Oprócz Domu Pomo-
cy Społecznej we Wronińcu 
swoje spektakle zaprezento-
wały również zespoły z: Ra-
wicza, Pakówki, Zdun, Ro-
ścisławic, Osieka i Baszkowa.  
Gościem specjalnym prze-
glądu był znakomity aktor 
teatralny i filmowy Krzysztof 
Kiersznowski, który wręczył 
aktorom z Wronińca dyplom 
z podziękowaniem i osobi-
stym autografem.

IX Regionalny Festiwal Pieśni 
Żołnierskiej i Patriotycznej 
Luboszyce 2017 
13 sierpnia 2017 r. po raz 
dziewiąty zabrzmiała pieśń 
żołnierska i patriotyczna w 
ramach corocznego Regio-
nalnego Festiwalu Pieśni 
Żołnierskiej i Patriotycznej, 
organizowanego od 2009 r. 
przez Stowarzyszenie Klub 
Seniora „Złota Jesień” w Lu-

boszycach.
Festiwal jest formą edukacji 
patriotycznej i obywatelskiej 
dla młodego pokolenia oraz 
formą wspomnień dla starsze-
go. Poprzez śpiewanie pieśni 
żołnierskich i patriotycznych 
uczestnicy i organizatorzy 
przypominają ojczyste dzieje 
i czczą pamięć tych, którzy 
dla Polski oddali życie.
Festiwal zainaugurowała 
msza święta w kościele p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Luboszycach w inten-
cji wszystkich uczestników i 
organizatorów. Festiwalowe 
występy rozpoczęły się o go-

dzinie 13.30. Na scenie wy-
stąpiło jedenastu solistów w 
wieku od ośmiu do osiem-
dziesięciu lat oraz czterna-
ście zespołów śpiewaczych 
– łącznie ok. 200 uczestni-
ków.  Każdy z nich otrzymał 
za udział w festiwalu dyplom 
oraz pamiątkową statuetkę a 

grochówki z polowej kuch-
ni nie zabrakło dla nikogo. 
Tak duże zainteresowanie 
udziałem w festiwalu jest 
bardzo ważne i mobilizujące 
dla organizatorów, którzy już 
dzisiaj zapraszają na jubile-
uszową X edycję.      
Stowarzyszenie Klub Senio-
ra „Złota Jesień” jako orga-
nizator, dziękuje wszystkim 
uczestnikom za udział, Wój-
towi Gminy Jemielno, spon-
sorom i wolontariuszom za 
wsparcie i pomoc w organi-
zacji festiwalu.

SŁAwOmiR BąCZEwSKi

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
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 
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.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

BURMISTRZ GÓRY  
z a p r a s z a   

do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Górze.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Górze w rejonie ul. Lipowej, oznaczone, jako działka nr 1238 o powierzchni 0,8087 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta LE1G/00073752/9.
Nieruchomość nie posiada możliwości podłączenia do sieci ( mediów). 
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. Nieruchomość jest przeznaczona na cele aktywności gospodarczej. 
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność.
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 85.400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100).
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., 
poz.1221).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 25 stycznia 2017 r. i 10 maja 2017 r., które zakończyły się wynikiem 
negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, 
najpóźniej do dnia 07 września 2017 r. do godz.1530 w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE 
NIERUCHOMOŚCI NR 1238”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw 
Komunalnych – pok. nr 106, tel. 065 5443628.
9.  Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 września 2017 r. o godz. 9:30     w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i 
Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości 8.540,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset czterdzieści 
złotych) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 do godz. 1400 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej 
do dnia 07 września 2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony przez nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia 
umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonych w Górze.
1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane, położone w Górze w rejonie ul. Dębowej, oznaczone, jako: 
- działka nr 272/1 o powierzchni 0,5076 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta  nr LE1G/00081386/1,
- działka nr 272/3 o powierzchni 0,2480 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta   nr LE1G/00081386/1,
Nieruchomości nie posiadają możliwości podłączenia do sieci ( mediów). 
2.  Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. Nieruchomości są przeznaczone pod usługi, przemysł, bazy, składy oraz usługi nieuciążliwe.
4.  Nieruchomości podlegają zbyciu na własność.
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 
- dla działki nr 272/1 – 84.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),
- dla działki  nr 272/3  – 42.980,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100),
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., 
poz.1221).
6. Nieruchomości były przeznaczone do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 26 stycznia 2017 r. i 10 maja 2017 r., które zakończyły się wynikiem 
negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, 
najpóźniej do dnia 14.09. 2017 r. do godz.1530  w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze ( na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI 
NR..................”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw 
Komunalnych – pok. nr 106, tel. 065 5443628.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 19 września 2017 r. o godz.  9 00                                  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami      
i Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości:
- za działkę nr 272/1- 8.400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), 
- za działkę nr 272/3 – 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych  00/100),
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 do godz. 1400 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do 
dnia 14.09. 2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika    od zawarcia 
umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonych w Górze.
1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane, położone w Górze w rejonie ul. Cichej, oznaczone jako: 
- działka nr 1272/6 o powierzchni 0,0930 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta   nr LE1G/00081386/1,
- działka nr 1272/9 o powierzchni 0,0930 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta   nr LE1G/00081386/1,
- działka nr 1272/10 o powierzchni 0,0876 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00081386/1.
Nieruchomości  posiadają możliwość podłączenia do sieci ( mediów). 
2.  Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. Nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe oraz urządzenia komunikacyjne.
4.  Nieruchomości podlegają zbyciu na własność.
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 
- dla działki nr 1272/6 – 40.670,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt  złotych 00/100),
- dla działki nr 1272/9 – 40.670,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100),
- dla działki nr 1272/10 - 38.360,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1221   z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomości były przeznaczone do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 14 marca 2017 r. i 4 lipca 2017 r., które zakończyły się 
wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych 
kopertach, najpóźniej do dnia  14.09.2017 r. do godz.1530  w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze ( na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE 
NIERUCHOMOŚCI NR..................”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje   te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, tel. 065 5443628.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 19 września 2017 r. o godz. 10 00                                  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości:
- za działkę nr 1272/6 - 4070,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100), 
- za działkę nr 1272/9 – 4070,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt złotych  00/100),
- za działkę nr 1272/10 - 3840,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100),
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 do godz. 1400 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej 
do dnia 14.09. 2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika   od 
zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonej w Górze.
 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Górze w rejonie ul. Lipowej, oznaczone, jako działka nr 485 o powierzchni 0,0316 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta LE1G/00082530/3.
Nieruchomość nie posiada możliwości podłączenia do sieci ( mediów). 
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. Nieruchomość jest przeznaczona na cele aktywności gospodarczej. 
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność.
 5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 4.270,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r., poz.1221 z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w dwóch kolejnych przetargów ograniczonych przeprowadzonych w dniach 30 marca 2017 r. i 10 maja 2017 r., które zakończyły 
się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych 
kopertach, najpóźniej do dnia  14 września 2017 r. do godz.1530 w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA 
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR 485”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, tel. 065 5443628.
9.  Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 19 września 2017 r. o godz. 8:00     w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści 
złotych) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 do godz. 1400 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, 
najpóźniej   do dnia 14 września 2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony przez nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od 
zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzier-
żawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wykazy dotyczą: 
1) Nieruchomości o powierzchni 0,1100 ha, położonej w obrębie Sołectwa Strumyk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w m. Strumyk.
2) Nieruchomości o powierzchni 0,2900 ha, położonej w obrębie Sołectwa Ligota, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 418/4.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w m. Ligota.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama 
Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GÓRY

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Dolna.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze  zm.) oraz uchwały 
Rady Miejskiej Góry nr XLVII/360/14 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, 
obręb Czernina Dolna w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2017 r. do 8 października 
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pok. 206 w godz. od 8:00 do 15:00 (15, 22, 29 września oraz 6 października od 8:00 do 14:00). 
Przedmiotowy projekt dostępny jest również na stronie internetowej urzędu: www.bip.gora.com.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. 
Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój 110, o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 30 października 2017 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub na jego adres.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
•	 o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Dolna,
•	 o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.
Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie 
pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@gora.com.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Góra lub na 
jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Góry.
Burmistrz  Góry
 Irena Krzyszkiewicz

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GÓRY

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Górna.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały 
Rady Miejskiej Góry nr XLVII/361/14 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, 
obręb Czernina Górna w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2017 r. do 8 października 
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pok. 206 w godz. od 8:00 do 15:00 (15, 22, 29 września oraz 6 października od 8:00 do 14:00). 
Przedmiotowy projekt dostępny jest również na stronie internetowej urzędu: www.bip.gora.com.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 
1, 56-200 Góra, pokój 110, o godzinie 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 30 października 2017 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub na jego adres.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
•	 o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Górna,
•	 o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.
Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie 
pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@gora.com.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Góra lub na 
jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Góry.
Burmistrz  Góry
Irena Krzyszkiewicz

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 0,1171 ha, położonej w obrębie Sołectwa Zawieścice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159/2.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w m. Zawieścice.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama 
Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w 
drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- Nieruchomości o powierzchni 0,1347 ha, położonej w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/2.
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.

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 użytkowanych rolniczo, prze-
znaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którzy wyrazili chęć kontynuowania dzierżawy.
Wykaz dotyczy: 
- Nieruchomości o powierzchni 0,1300 ha, położonej w obrębie Sołectwa Radosław oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95,

- Nieruchomości o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie Sołectwa Ślubów, oznaczonej ewidencyjnie numerem 257,

Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w m. Radosław i Ślubów.
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
KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ

Burmistrz Góry informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 /I-piętro obok  pokoju 106/ zostały wywieszone wykazy na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
Czernina, ul. Narutowicza 10/5
Góra, ul.  Kościuszki 17/1
Góra, ul. Kościuszki 27/1
Góra, pl. Bolesława Chrobrego 15/4
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych– pok.106 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

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

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 483 o powierzchni całkowitej 0,2473 ha, sklasyfikowana jako: PsIII..
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów i ograniczeń i hipotek.  W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala 
się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
Działka posiada dostęp do drogi – dojazd drogą gruntową.
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 31 marca 2017 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 30 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 Komu-
nalnych- pokój 108,tel.(65) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 34.300,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1221 ze zm).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.430,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 września 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226  z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 483”. Data wniesienia wadium 
jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone 
wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonych w Górze.
1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane, położone w Górze w rejonie ul. Polnej, oznaczone, jako: 
- działka nr 1369/7 o powierzchni 0,1599 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00081386/1,
- działka nr 1369/8 o powierzchni 0,1995 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00081386/1,
- działka nr 1369/9 o powierzchni 0,1663 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00081386/1,
- działka nr 1369/12 o powierzchni 0,1477 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00081386/1.
Nieruchomości nie posiadają możliwości podłączenia do sieci ( mediów). 
2.  Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. Nieruchomości są przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
4.  Nieruchomości podlegają zbyciu na własność.
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 
- dla działki nr 1369/7 - 33.860,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100),
- dla działki nr 1369/8 – 42.250,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
- dla działki nr 1369/9 – 35.210,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100),
- dla działki nr 1369/12 - 31.280,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych  00/100).
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2017 r., poz.1221).
6. Nieruchomości były przeznaczone do zbycia w dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 25 stycznia 2017 r. i 10 maja 2017 r., które zakończyły się 
wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych 
kopertach, najpóźniej do dnia 07 września 2017 r. do godz.1530  w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze ( na parterze) z napisem „OFERTA 
NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR..................”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
-  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, tel. 065 5443628.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 września 2017 r. o godz. 8:00                                   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami  i Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości:
- za działkę nr 1369/7- 3.390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), 
- za działkę nr 1369/8 – 4.230,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych  00/100),
- za działkę nr 1369/9 –3.520,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100), 
- za działkę nr 1369/12 - 3.130,00 zł ( słownie: trzy tysiące sto trzydzieści złotych 00/100)  w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 do godz. 1400 lub na 
konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej    do dnia 07 2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony przez nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 
uczestnika  od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia 
rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonej w Górze.
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Górze w rejonie ul. Lipowej, oznaczone, jako działka nr 491 o powierzchni 0,9331 ha, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta LE1G/00073752/9.
Nieruchomość nie posiada możliwości podłączenia do sieci ( mediów). 
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. Nieruchomość jest przeznaczona na cele aktywności gospodarczej. 
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność.
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 98.700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.1221).
6. Nieruchomość była przeznaczone do zbycia w dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 17 lutego 2017 r. i 23 maja 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, 
najpóźniej do dnia 07 września 2017 r. do godz.1530 w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE 
NIERUCHOMOŚCI NR 491”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw 
Komunalnych – pok. nr 106, tel. 065 5443628.
9.  Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 września 2017 r. o godz. 9:00                                                         w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami  i Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości 9.870,00 zł w kasie Urzędu Miasta   i Gminy w Górze 
– pok. nr 24 do godz. 1400 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 07 września 2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony przez nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia 
umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 25.08.2017r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości 
użytkowanych rolniczo, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który wyraził chęć kontynuowania 
dzierżawy.
Wykaz dotyczy: 

- Nieruchomości o powierzchni 0,1754 ha, położonej w obrębie Sołectwa Szedziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra orazw m. Szedziec.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. 
Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

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

 BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sołectwa Bronów oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 65/3 o powierzchni całkowitej 0,1527 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV (0,0727 ha), Br-ŁIV (0,0800 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00085629/5. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM,  dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach  rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Dojazd do nieruchomości drogą brukową. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym murowanym z cegły, jednokondygnacyjnym o pow. 100 m².  Dach dwuspadowy drewniany, kryty dachówką –  zarwany 
(ugięty). Stan techniczny budynku kwalifikuje go do rozbiórki.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 31 marca 2017 r.
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 30 maja 2017 r. – nie odbył się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,   ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 24.400,00 zł.
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz   art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami) podlega zwolnieniu od podatku VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.440,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 września 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 65/3”. Data wniesienia wadium 
jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,

- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 

ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO    Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

   BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I OGRANICZONY PRZETARG USTNY
na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 447 o powierzchni całkowitej 0,8074 ha, sklasyfikowana jako RIIIb, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00073752/9.
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Góra, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  R, dla której ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych.
Działka położona jest w strefie ograniczonego użytkowania pod linią energetyczną średniego napięcia.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minąw dniu 24 lipca 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. 
Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych, z których umożliwiony jest dostęp do przedmiotu przetargu. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem 
przetargu (tj. do dnia 13 września 2017r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 35.700,00 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 WRZEŚNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.570,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 września 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 447”. 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 właścicieem, użyownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nie-
ruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna  
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w 
skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jednaz nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to 
gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie 
średnie inne niż rolnicze i 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 13 września 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 aktualne.
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 sprze-
dającego. 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
BURMISTRZA GÓRY

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej Góry nr XLVII/362/14 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Góra, obręb Czernina w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2017 r. do 8 
października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pok. 206 w godz. od 8:00 do 15:00 (15, 22, 29 września oraz 6 października 
od 8:00 do 14:00). Przedmiotowy projekt dostępny jest również na stronie internetowej urzędu: www.bip.gora.com.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. 
Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój 110, o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Góry, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 30 października 2017 r. 
w Urzędzie Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub na jego adres.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
•	 o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina,
•	 o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.
Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy 
składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@gora.com.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 r., w Urzędzie Miasta 
i Gminy Góra lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Góry.
Burmistrz  Góry
Irena Krzyszkiewicz
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Historyczna inauguracja piłkarzy.
W dniu 13 sierpnia, Seniorzy MKS Pogoń Góra meczem z „Łagoszowią» Łagoszów rozpoczęli zmagania w legnickiej A-klasie. Nikt nie spodziewał się, że takim 
wynikiem zainaugurujemy sezon, ponieważ na stadionie miejskim w Górze mogliśmy oglądać aż 11 trafień, wszystkie zdobyli gospodarze.

Mimo widocznej przewagi MKS 
Pogoń Góra, zespół gości stwo-
rzył sobie kilka dogodnych sytu-
acji, jednak w tym dniu oprócz 
strzelców doskonale dyspono-
wany był również bramkarz 
Pogoni Góra- Kamil Deluga. 
„To dopiero początek sezonu, 
jesteśmy przygotowani na dalsze 
spotkania, które z tygodnia na 
tydzień będą trudniejsze, cel jaki 

postawiliśmy sobie na ten sezon 
czyli awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej, będziemy starali 
się co mecz realizować, liczymy 
się z tym iż takich zespołów jak 
my jest więcej, więc do każde-
go spotkania będzie podchodzić 
z odpowiednią koncentracją i 
należytym szacunkiem. Dziś 
strzeliliśmy 11 bramek, skon-
struowaliśmy wiele ciekawych 

sytuacji , z czego jestem zadowo-
lony i już myślimy o kolejnym 
rywalu, jakim będzie Korona 
Czernina, a derby zawsze mają 
swój dodatkowy smaczek. Dzię-
kuję w imieniu całego zespołu, 
jak i swoim - wszystkim tym, 
którzy przyczyniają się do tego, 
iż możemy trenować i rozgry-
wać swoje mecze w doskonałych 
warunkach. Dziękuję Burmistrz 

Góry Irenie Krzyszkiewicz 
oraz Dyrektorowi Ośrodka 
Kultury Fizycznej w Górze 
Ryszardowi Wawerowi - pod-
sumował trener MKS Pogoni 
Góra, Kamil Rogala.

Pogoń zagrała w składzie: De-
luga- Srebniak, Szalkowski, 
Nowak, Polański (46’- Toma-
szewicz) , Kotarski T, Surma ( 

70’Bartkowiak), Makowski, Fila 
(80’ Piniuta), Kotarski S ( 46’ 
Poźniak) Tycki ( 70’ Grzelczak). 
Strzelcy bramek: 2x Kacper Fila, 
2x Michal Tycki, 2x Sebastian 
Kotarski, po 1 – Tomasz Ko-
tarski, Marek Nowak, Patryk 
Srebniak, Dariusz Poźniak jedna 
bramka samobójcza. Gratuluje-
my wygranej.  

Bieg z Policją - FINAŁ
26 sierpnia o godzinie 16.00 
na starcie wielkiego finału Bie-
gu z Policją stanęło ponad 200 

gotowych do wspólnej rywali-
zacji biegaczy. Impreza miała 
charakter otwarty, w związku z 
tym na 10-kilometrowej trasie 
wyznaczonej ulicami miasta 
Góra do mety pobiegli wszy-
scy chętni zawodnicy. Patronat 
honorowy nad imprezą objęli 

Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego oraz Komendant 
Główny Policji.

Organizatorem 8. Biegu była: 
Komenda Powiatowa Policji 
w Górze, Fundacja Pomocy 
Szkole im. E. Machniewicza, 
Powiatowy Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Ośrodek Kultury 
Fizycznej, Grupa Inicjatywy 
Turystycznej SEZESKO. 

Ponad dwustu biegaczy w du-
chu sportowej rywalizacji wal-
czyło o tytuł najlepszych w 

poszczególnych kategoriach. 
Pierwsi na mecie zawodnicy 
przybiegli już po niecałych 30 
minutach. W trakcie zawodów 
rozgrywane były również Mi-
strzostwa Polski Policjantów w 
biegu na dystansie 10 kilome-
trów.
Na zwycięzców oraz wszystkich 
uczestników imprezy czeka-
ło wiele atrakcji. W kategorii 
OPEN były to nagrody finan-
sowe ufundowane prze PPZ 
SA w Niechlowie, a w Mistrzo-
stwach Polski Policjantów na-
grody rzeczowe. Ponadto kilka-
dziesiąt chętnych dzieci wzięło 
udział w biegu „Komisarz LEW 
i maluchy” pod patronatem 
PKO BP w Górze. Każdy kto 
wystartował otrzymał pamiąt-
kowy medal, a trzy pierwsze 

miejsca puchary i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
firmę SED Edmund Sawicki 
w Górze. W zawodach zwy-
ciężył Borys Skotarek.
Poniżej prezentujemy listę 
zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach:
Klasyfikacja Generalna Ko-
biet
1. Barsosio Stellah Jepnge-
tich - Kenia, 2. Stefanowicz 
Monika - Poznań, 3. Ficner 
Anna - Złotoryja.
Klasyfikacja Generalna Męż-
czyzn
1. Kimaiyo Hillary Kiptum 
Maiyo - Kenia, 2. Rop Abel 
Kibet - Kenia, 3. Mykola 
Iukhymchuk - Ukraina.

Klasyfikacja Generalna Ko-
biet – VII Mistrzostwa Polski 
Policjantów
1. Ficner Anna - Złotoryja,
2. Szpocińska Sylwia - Wro-
cław, 3. Marciniak Edyta - 
Kalisz.
Klasyfikacja Generalna Męż-
czyzn – VII Mistrzostwa Pol-

ski Policjantów
1. Thiel Adam - Lębork, 
2. Marcjanek Łukasz - Szczyt-
na, 
3. Ceremuga Mateusz - Orzesze.
Klasyfikacja Kobiet – Kategoria 
IPA
1. Woźniak Cieślar Joanna - 
Żary, 2. Szeglowska Justyna - 
Wrocław.
Klasyfikacja Mężczyzn – Kate-
goria IPA
1. Jankowski Paweł - Wrocław,
2. Fiedorow Szymon - Mirków,
3. Grabkowski Robert - Żmi-
gród.
Klasyfikacja Kobiet – Kategoria 
NSZZP
1. Marciniak Edyta - Kalisz,
2. Tresenberg Agata – Zielo-

na Góra, 3. Woźniak Cieślar 
Joanna - Żary.
Klasyfikacja Mężczyzn – Kate-
goria NSZZP
1. Thiel Adam - Lębork,
2. Marcjanek Łukasz - Szczytna
3. Ceremuga Mateusz -Orzesze

AGNiESZKA POŁCZYK


