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Ratownik Roku 2017
W sobotę 9 września 2017 roku na wrocławskim rynku delegacja uczniów, na-
uczycieli, rodziców, na czele z dyrektorem szkoły Piotrem Firstem i sołtys Ślubowa  
Agnieszką Jędryczka odebrała z rąk prezes Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Cho-
robą Nowotworową” Agnieszki Aleksandrowicz  nagrodę wrocławskiego  krasnala 
z brązu i tytuł Ratownika Roku.
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Rozpoczęli nowy rok szkolny
W dniu 4 września br. w Hali sportowej „Olimpia” w Górze odbyła się Gminna 
Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 przygotowana przez Szkołę Podstawową 
nr 3 im. W. Broniewskiego w Górze. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie pieśni 
„Gaudeamus igitur” przez Chór Nauczycielski Pro Bono, a następnie wprowadzenie 
pocztów sztandarowych szkół i odśpiewanie hymnu państwowego.

czytaj strona 9

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz z chlebem upieczonym z mąki uzyskanej z tegorocznych plonów
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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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Umowa na przebudowę 
internatu już podpisana
W poprzednim numerze PG pi-
saliśmy o tym, że projekt  pod 
nazwą „Przebudowa budynku 
byłego internatu w m. Góra w 

celu udostępnienia mieszkań 
chronionych” znalazł się na 1. 
miejscu listy rankingowej do 
dofinansowania przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskie-
go. Umowa została sfinalizo-
wana w dniu 12 września br., 
kiedy to Burmistrz Góry Ire-
na Krzyszkiewicz w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu 
podpisała umowę o dofinan-
sowanie tego zadania. Na ten 
cel Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego przeznaczył dla 
Gminy Góra kwotę w wysoko-
ści 1 011 359,78 zł.
Głównym celem zadania jest 
zwiększenie dostępu do usług 
społecznych związanych z pro-
cesem integracji społecznej, jak 
i również aktywizacji społecz-
no-zawodowej w Gminie Góra 
poprzez stworzenie 2 mieszkań 
chronionych dla łącznej liczby 

12 osób. Mieszkanie chronione, 
zgodnie z definicją jest formą 
pomocy społecznej przygoto-
wującą osoby tam przebywają-

ce, pod opieką specjalistów, do 
prowadzenia samodzielnego 
życia lub zastępującą pobyt w 
placówce zapewniającej cało-
dobową opiekę. Mieszkanie 
chronione zapewni warunki sa-
modzielnego funkcjonowania w 
środowisku, w integracji ze spo-
łecznością lokalną. Dwa miejsca 
w mieszkaniu chronionym będą 
dedykowane osobom usamo-
dzielnianym, opuszczającym 
pieczę zastępczą. Projekt wy-
nika z Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Góra na lata 2016-
2020. Jest to projekt partnerski, 
w którym liderem jest Gmina 
Góra, a partnerami Powiat Gó-
rowski i Lokalna Grupa Działa-
nia Ujście Baryczy. 
Całkowita wartość projektu: 1 
572 324,22 zł.

Spotkanie w sprawie 
przebudowy dróg
W dniu 6.09.br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz gościła w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Górze przedstawicieli Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, w osobach: Juliann Dopie-
rała – Dział Inwestycji i Remontów, Jacek Kuziora – Dział In-
westycji i Remontów, Jolanta Kołodziej – Pion Inwestycji oraz 
Mirosław Luba – Służba Utrzymaniowa. 

W spotkaniu uczestniczyli tak-
że: Zastępca Burmistrz Góry 
Andrzej Rogala, Naczelnik Wy-
działu Planowania i Realizacji 
Inwestycji Piotr Głowacki, In-
spektorzy ds. realizacji inwesty-
cji i remontów Wojciech Do-
mański i Andrzej Morawiecki, 

Prezes Zarządu Techniki Komu-
nalnej „Tekom” Sp. z o.o. Adam 
Ćwian oraz Janusz Grzegorow-
ski prowadzący Biuro Projek-
towe INGA-TECH w Legnicy, 
którego zadaniem jest opraco-
wanie dokumentacji dot. budo-
wy chodnika w m. Jastrzębia i 
Grzegorz Lewowski, reprezentu-
jący Biuro Projektowe TRAKT, 
które opracowuje dokumentację 
przebudowy drogi na odcinku 
ul. Wrocławska - Kłoda Górow-
ska – etap I. Spotkanie dotyczy-
ło uzgodnienia dokumentacji 

projektowych zadań inwesty-
cyjnych pn. „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 324 na odcin-
ku ul. Wrocławska w m. Góra 
do m. Kłoda Górowska” oraz 
„Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 324 w zakresie chodnika 
w m. Jastrzębia” realizowanych 

we współpracy z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu. W obu zadaniach, na mocy 
porozumienia z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei we Wro-
cławiu, Gmina Góra partycy-
puje w finansowaniu inwestycji 
w wysokości 259  215,00 zł na 
budowę chodnika w Jastrzębiej 
i 495 000,00 zł na przebudowę 
drogi Góra – Kłoda Górowska. 
W obu zadaniach Gmina Góra 
występuje w roli inwestora za-
stępczego.

Osiedle LIPOWA zmienia 
swój wizerunek
Dobiegają końca prace drugiego etapu budowy dróg na osiedlu 
LIPOWA w Górze w ramach inwestycji pn: Uzbrojenie terenu – 
osiedle „LIPOWA” . Budowa drogi ul. Rumiankowa oraz część 
ul. Wrzosowej w m. Góra.

Ulice Rumiankowa, Wrzosowa 
otrzymają nowe nawierzchnie z 
kostki betonowej, chodniki oraz 
zjazdy do posesji. W ramach tego 
etapu wcześniej zakończono bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz wodociągowej. 
Nowe ulice wyposażono w no-

woczesne oświetlenie z lamp 
hybrydowych. Są to lampy, z 
których energię uzyskuje się z 
dwóch źródeł zasilania: z baterii 
słonecznych oraz z turbinki wia-
trowej. Po zakończeniu robót 
drogowych pozostaną prace po-
rządkowe oraz będą posadzone 

drzewka. Prace są prowadzone 
przez generalnego wykonawcę 
firmę DROGOMEL z Góry 
oraz podwykonawców: Przed-
siębiorstwo Usługowo-Handlo-
we Krzysztofa Ratuszniaka z 
Góry oraz Firma Budowlana A. 
Matuszak z Piasków. Koszt in-
westycji wyniesie 1 995 075,22.
Na przedmiotową inwesty-
cję Gmina otrzyma następu-
jące dofinansowania: budowa 
oświetlenia - z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu dotacja w wysokości 
40 000 zł oraz pożyczka w kwo-

cie 120  000 zł., a na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej, desz-
czowej i wodociągowej: z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu dotację 
w wysokości 14 800 zł oraz 
pożyczka w kwocie 116  500 
zł.; budowa dróg: z budżetu 
państwa w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej” – do-
tacja w kwocie 929 866 zł.
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XXXIX sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 31.08.br. odbyła się ko-
lejna, XXXIX sesja Rady Miej-
skiej Góry. Sesja zwołana została 
na wniosek Burmistrz Góry. W 
trakcie sesji podjęto następujące 
uchwały: zmieniającą uchwałę 
budżetową Gminy Góra na rok 
2017;  zmieniającą wielolet-
nią prognozę finansową Gmi-
ny Góra; w sprawie udzielenia 
Gminie Brusy pomocy finan-
sowej na usuwanie skutków na-
wałnicy; w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego; w 
sprawie współdziałania gmin w 
zakresie realizacji projektu pn. 
Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju 
JST. Ponadto Rada podjęła dwie 
uchwały  zmieniające uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego. Gmina Góra 
postanowiła o udzieleniu wspar-
cia w wysokości 20 tys. zł Gmi-
nie Brusy (powiat chojnicki, 
województwo pomorskie), która 
doświadczyła ogromu zniszczeń 
w związku z nawałnicą jaka prze-
szła przez tą gminę w nocy z 11 
na 12 sierpnia. Żywioł zniszczył 
i odebrał wielu jej mieszkańcom 
dorobek ich całego życia. Na 
około 3.300 budynków miesz-
kalnych ponad 800 zostało po-
ważnie uszkodzonych, w tym 
swoje domy musiało opuścić 
ponad 50 rodzin. Odnotowa-
no również liczne straty w bu-
dynkach gospodarczych (ponad 
1050 zgłoszeń) oraz niewyobra-
żalne straty w uprawach rolnych 
i leśnych. Skutki niszczyciel-
skiego żywiołu Gmina Brusy 

będzie odczuwać jeszcze przez 
długi czas. Projekt uchwały w 
tej sprawie przygotowany przez 
Burmistrz Góry Irenę Krzysz-
kiewicz radni Rady Miejskiej 
Góry przyjęli jednogłośnie. So-
lidaryzując się z ofiarami nawał-
nicy informujemy o możliwości 
dokonywania dobrowolnych 
wpłat na usuwanie skutków 
nawałnicy. Wpłaty z dopiskiem 
„Pomoc finansowa dla powiatu 
chojnickiego na usuwanie skut-
ków nawałnicy” można doko-
nywać na rachunek bankowy 
Powiatu Chojnickiego: 08 8162 
0003 0019 0004 2000 0010.
W sesji udział wzięło 19 rad-
nych.

Burmistrz Góry spotkała się 
z Wojewodą Dolnośląskim
W dniu 14 września Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spo-
tkała się z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. 

Głównym tematem rozmowy 
była budowa obwodnicy Góry. 
Ponadto Burmistrz Góry po-
dziękowała Wojewodzie Dol-
nośląskiemu za wsparcie jakie 

udzielił Gminie Góra w realiza-
cji prowadzonych aktualnie in-
westycji drogowych, a dotyczą-
cych budowy dróg w Górze: ul 
Rumiankowej i ul. Wrzosowej. 
Na ogólną wartość inwesty-
cji 1 995 075,22 zł, z budżetu 

państwa, w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej Gmina 
Góra otrzymała dotację w wy-
sokości 929 866 zł. Otrzymane 

środki to niewątpliwa zasługa 
Wojewody Dolnośląskiego. W 
spotkaniu uczestniczył również 
doradca ds. kontaktów z samo-
rządami Marcin Krzyżanowski.

Spotkanie w sprawie strefy 
wypoczynku
W dniu 7.09.br. Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz spo-
tkała się z przedstawicielami 
Biura Usług Projektowych z 
Krobi Małgorzatą Mansfeld i 
Mateuszem Kaczmarkiem. W 
spotkaniu udział wzięli także 
Naczelnik Wydziału Planowa-
nia i Realizacji Inwestycji Piotr 
Głowacki oraz Inspektor ds. re-
alizacji inwestycji i remontów 
Wojciech Domański. Spotkanie 
dotyczyło opracowania przez 
Biuro dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej zadania in-
westycyjnego „Zagospodarowa-
nie strefy wypoczynku - park i 
zbiornik wodny przy ul. Sporto-
wa- Mickiewicza”. Podczas roz-
mowy wykonawcy dokumen-
tacji zaprezentowali plany oraz 
wizualizację zagospodarowania 
terenu przy zbiorniku wodnym 
obok stadionu OKF.

Rozmowy Burmistrz Góry z Dyrektorem 
Zarządzającym OSI 

Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz w dniu 5.09.br. spotka-
ła się z Piotrem Antkowiakiem 
Dyrektorem Zarządzającym 
OSI Poland Foodworks Sp. z 
o.o. w Chróścinie. Tematem 
spotkania było funkcjonowa-
nie firmy, m.in. bieżący poziom 
zatrudnienia. Firma czynnie 
uczestniczy w życiu społeczno-
ści lokalnej. Wspiera inicjatywy 
i przedsięwzięcia organizowane 
przez sołectwo Chróściny, Wi-
toszyc, szkoły i organizacje po-
zarządowe.
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Rozmawiali o budowie kanalizacji sanitarnej
W dniu 20 września 2017 r. 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz spotkała się z mieszkańca-
mi Borszyna Małego i Borszyna 
Wielkiego. W spotkaniu uczest-
niczyli także Zastępca Burmistrz 
Góry Andrzej Rogala, Naczelnik 
Wydziału Planowania i Realiza-
cji Inwestycji Piotr Głowacki, 
Prezes Techniki Komunalnej 
Tekom w Górze Adam Ćwian, 
przedstawiciel wykonawcy – 
firmy Hydrohand z Ostrowa 
Wielkopolskiego oraz inspektor 
nadzoru inwestorskiego Janusz 
Tumiłowicz. Spotkanie dotyczy-
ło rozpoczęcia prac w związku 

z realizacją inwestycji „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Borszyn Mały i 
Borszyn Wielki”. Mieszkańcy 
zostali poinformowani o zapla-
nowanych pracach w ramach 
inwestycji, otrzymali także od-
powiedzi na wszystkie nurtujące 
ich pytania.
Roboty budowlane w ramach 
tego zadania rozpoczęły się w 
dniu 21 września. Planowany 
termin zakończenia prac to 30 
grudnia 2017 r. Wartość inwe-
stycji wynosi 3 079 368,36 zł, 
w tym 1 953 630 zł w ramach 
PROF na lata 2014-2020. Kwo-

ta ta została przyznana decyzją 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego + 345 tys. z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Wy-
konawcą robót jest Firma HY-
DROHAND Andrzej Guździoł 
z Ostrowa Wielkopolskiego, 
a funkcje nadzoru inwestor-
skiego pełnią Janusz Tumiło-
wicz (branża sanitarna) i Paweł 
Waszkis (branża drogowa).

AG
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Narodowe rocznice 
1 września br. pod Pomnikiem 
Wolności na Placu Bolesława 

Chrobrego w Górze władze sa-
morządowe Gminy Góra oraz 
Powiatu Górowskiego wraz z 
kombatantami złożyli wiązan-
kę kwiatów i zapalili znicze dla 
upamiętnienia tragicznego wy-
darzenia w historii Polski i ca-
łego świata, jakim był wybuch 
II wojny światowej. W ten spo-
sób oddano też hołd wszystkim 
ofiarom wojny. Uczestnikami 
tej uroczystości były także de-
legacje reprezentujące jednostki 
organizacyjne Gminy Góra i 
Powiatu Górowskiego oraz par-
tie polityczne. Na zakończenie 
uroczystości Starosta Górowski 
Piotr Wołowicz w imieniu wła-
snym i  Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz, podziękował za 

obecność, pamięć oraz oddanie 
hołdu poległym i pomordowa-

nym w czasie II wojny świato-
wej.
Natomiast w dniu 17 wrze-
śnia 2017 r. z okazji 78. rocz-
nicy napaści Rosji Sowieckiej 
na Polskę władze samorządowe 

Gminy Góra i Powiatu Górow-
skiego, reprezentowane przez  
Burmistrz Góry Irenę Krzysz-
kiewicz, Wicestarostę Powiatu 
Górowskiego Pawła Niedźwie-
dzia, Zastępcę Burmistrz Góry 
Andrzeja Rogalę, Sekretarza 
Miasta i Gminy Góra Tade-
usza Otto oraz delegacje szkół, 
przedszkoli, gminnych jedno-
stek organizacyjnych i służb 
mundurowych złożyły kwiaty 
pod Pomnikiem Wolności i od-
dały hołd wszystkim ofiarom 
wydarzeń września 1939 r. Na-
stępnie o godz. 12.00 w kościele 

p.w. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Górze odbyła się Msza 
Św. w intencji Ojczyzny.

Kościół p.w. Bożego Ciała -atrakcją
turystyczną roku 
Miło nam poinformować, iż w plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Wielkie Odkrywanie Dolnego 
Śląska 2017” w kategorii atrakcja turystyczna roku okręgu legnickiego I miejsce zajął górowski 
Kościół p.w. Bożego Ciała. 

Wielkie Odkrywanie Dolne-
go Śląska to wakacyjna akcja, 

po raz ósmy organizowana 
przez Gazetę Wrocławską pod 

patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 

Wyróżnienia w konkursie 
Piękna Wieś Dolnośląska 2017
Miło jest nam poinformować, że w konkursie Piękna Wieś Dol-
nośląska 2017 organizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego dwie miejscowości Gminy Góra 
otrzymały wyróżnienie.

Do tegorocznej edycji konkur-
su, zgłoszono 28 wsi z 20 gmin, 
w tym do   kat. „Najpiękniejsza 
Wieś” – 11 wsi, do kat. „Naj-
piękniejsza Zagroda” – 6 za-
gród, „Najlepsze przedsięwzięcie 
odnowy wsi” – 10 projektów, 
Najlepszy start w odnowie wsi” 
– 4 projekty. W kategorii „Naj-
piękniejsza Wieś” , wyróżnienie 

otrzymała miejscowość Oset-
no, a w kategorii „Najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi” 
– projekt Sołectwa Witoszyce – 
„Ratujemy kasztanowce”. Lau-
reatom serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Rozmawiali o rozwoju 
przedsiębiorczości
W dniu 5.09. br. Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz spo-

tkała się z właścicielami Hur-
towni Centrum, Mirosławem 
Wartalskim oraz Kamilem War-
talskim. Hurtownia ta prowadzi 
działalność przy ul. Poznańskiej 
17a. Spotkanie dotyczyło roz-
woju przedsiębiorczości w Gmi-
nie Góra. Poruszono także temat 
bieżącej działalności Hurtowni i 
planów na przyszłość. Aktualnie 
Hurtownia oferuje bardzo duży 
wybór towarów od ubrań, po-
przez urządzenia gospodarstwa 

domowego, aż po chemię, zni-
cze itp. Ceny są konkurencyjne. 

Przed sklepem obszerny parking 
dla klientów, ale także oferta 
handlowa związana z nadcho-
dzącym Dniem Wszystkich 
Świętych. Hurtownia zatrudnia 
już kilka osób z Góry i okolic. 
Właściciel zachęca „jeśli nigdzie 
nie ma tego czego szukasz, to u 
nas to znajdziesz”.

Cezarego Przybylskiego. Czy-
telnicy w głosowaniu SMS-o-
wym wybrali liderów rozwoju 
turystyki w naszym regionie. 
Głosowanie trwało od 3 lipca 
do 25 sierpnia 2017 r. Laure-
aci wszystkich kategorii Wiel-
kiego Odkrywania Dolnego 
Śląska 2017 spotkają się na 
uroczystym rozdaniu nagród 
w czwartek, 5 października 
2017 r. w Legnicy, gdzie z rąk 
Marszałka Województwa Dol-

nośląskiego otrzymają certy-
fikaty. Kościół p.w. Bożego 
Ciała w Górze, w głosowaniu 
SMS-owym zajął I miejsce. Na 
drugim miejscu uplasowała się 
Marina Głogów, a na III miej-
scu znalazł się Park Wrocław-
ski – Centrum Edukacji Przy-
rodniczej w Lubinie.
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Szkoła w Ślubowie Ratownikiem Roku
W sobotę 9 września 2017 roku na wrocławskim rynku delegacja uczniów, nauczycieli, rodziców, 
na czele z dyrektorem szkoły Piotrem Firstem i sołtys Ślubowa Agnieszką Jędryczka odebrała z 
rąk prezes Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” Agnieszki Aleksandrowicz  
nagrodę wrocławskiego krasnala z brązu i tytuł Ratownika Roku. 

„Szkoły dla Nadziei” to akcja, 
która miała pokazać, że dzieci i 
młodzież z dolnośląskich szkół 
chcą wspierać swoich rówie-

śników, którzy dzielnie walczą 
z rakiem. Wszystkie placówki, 
które zaangażowały się w pomoc 
Fundacji dostawały tytuły „RA-
TOWNIKÓW NADZIEI”. 
Za każdy z obszarów działań, 
w które włączała się szkoła 
było przyznane jedno „KOŁO 
RATUNKOWE”. Świadczyły 
one, podobnie jak gwiazdki w 
przypadku hoteli, o poziomie 

zaangażowania w akcję „Szko-
ły dla Nadziei”. Spośród szkół, 
które zdobyły najwięcej „KÓŁ 
RATUNKOWYCH”, jury wy-
brało „RATOWNIKA ROKU” 
w trzech kategoriach: szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły 
średnie. Wybraliśmy również 

jedno Przedszkole, które otrzy-
mało tytuł ratownika roku. Na 
zwycięzców z każdej grupy cze-
ka wyjątkowa nagroda - krasnal 

z brązu wykonany przez autorkę 
ponad 100 wrocławskich kra-
snali Beatę Zwolańską - Hołod. 
Nasza szkoła została wybrana 
„RATOWNIKIEM ROKU”   
spośród 50 szkół i przedszkoli 
z całego Dolnego Śląska!!! Jeste-
śmy bardzo dumni z tego wy-
różnienia i bardzo nas cieszy, że 
na nie zasłużyliśmy, ale najważ-
niejsze jest, że naszą działalno-

ścią pomogliśmy chorym na no-
wotwory dzieciom - pacjentom 
wrocławskiej kliniki Przylądek 
Nadziei. I nadal będziemy Wam 
Kochani pomagać jak tylko po-
trafimy!!!
Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom Ślubowa i okolicznych 

miejscowości, naszemu Księ-
dzu Stanisławowi Orłowskie-
mu, sołtys Agnieszce Jędryczce, 
rodzicom, nauczycielom i pra-

cownikom szkoły i wszystkim 
uczniom, przedszkolakom i 
absolwentom naszej szkoły za 
wielkie serce i hojność, bo bez 
Was wszystkich nie byłoby tego 
wspaniałego wyróżnienia !!!  Ko-
ordynatorem  szkolnej akcji 
„Szkoły dla Nadziei” była  Anna 
Dokładańska. Zainteresowanych 
odsyłamy do lektury na strony 
internetowe: http://naratunek.

org/aktualnosci/50-tysiecy-zlo-
tych-dla-dzieci-chorych-raka/
https://naratunek.org/aktualno-
sci/kolejny-szkoly-przedszkola
-przyniosly-nam-nadzieje/

Narodowe Czytanie „Wesela”
W sobotnie popołudnie 2 
września br. przy szczelnie wy-
pełnionej sali w Oddziale Dzie-
cięcym Biblioteki Miejskiej w 

Górze odbyło się Narodowe 
Czytanie dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego „Wesele”. To 
wydarzenie obecnością swo-
ją zaszczycili m.in. Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Starosta Górowski Piotr Wo-
łowicz, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Kubicki, Za-
stępca Burmistrz Andrzej Ro-
gala, Naczelnik Wydziału Kul-
tury, Oświaty i Sportu Izabela 
Baranowska, a na widowni wi-
dzieliśmy również młodzież, 
członków GUTW i wielu in-
nych miłośników dobrej lite-
ratury. W swoim wystąpieniu, 
wprowadzającym w nastrój 
uroczystości, Burmistrz Irena 

Krzyszkiewicz podkreśliła war-
tość tego dzieła dla kultury na-
rodowej, przypomniała również 
poprzednie edycje akcji. W tym 

roku, Narodowe Czytanie miało 
inny niż poprzednio charakter 
– bowiem w roli lektorów „We-
sela” wystąpili uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Górze z 
Teatru Kurtyna, przygotowani 
przez nauczycielki Joannę Gó-
recką-Zembroń i Jolantę Hanu-
siak-Cebenko. Głównym punk-
tem Narodowego Czytania w 
Górze był jednak Zbigniew Wa-
leryś, który wystąpił z monodra-
mem „Ja jestem Żyd z „Wesela” 
dając pokaz prawdziwej sztuki 
aktorskiej, za co otrzymał zasłu-
żone kwiaty i brawa. 

Rewitalizacja wieży głogowskiej
Szybko postępują  prace związane z realizacją zadania „Rewi-
talizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra”. 

Prace rewitalizacyjne Wie-
ży Bramy Głogowskiej mają 
przyczynić się do powrotu do 
społecznej przestrzeni miasta 
jako widoczna i trwała do-
minanta będąca materialnym 
śladem elementu z herbu 
miasta. Wykonawcą prac jest 
firma BBI Budownictwo Sp. z 
o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 
Wartość umowy wynosi - 443 
628,75 zł, w tym 221 254,64 
zł dofinansowania z RPO WD 
2014-2020 oraz 80 000,00 zł 
przyznane decyzją Sejmiku i 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego. Zadanie współ-
finansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach 
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020, 
działanie 4.3 Dziedzictwo kul-
turowe, Poddziałanie 1 OSI – 
4.3.1 Dziedzictwo kulturowe 
– konkursy horyzontalne oraz 
ze środków Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  Ter-
min realizacji inwestycji wyno-
si 115 dni a jego zakończenie 
przypada na 10 grudnia 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy w Górze 
informuje, iż w związku z rozpo-
częciem prac w ramach zadania 
inwestycyjnego „Rewitalizacja 
budynku Wieży Głogowskiej w 
m. Góra” wystąpią utrudnienia 
w ruchu pieszych. 



6

em

em

Integrowali się w Zakopanem
W dniach od 4 do 7 września  
50 - osobowa grupa członków 
górowskiego Oddziału Polskie-
go Związku Niewidomych i 

Osób Słabowidzących wyjecha-
ła na wycieczkę do Zakopane-
go.  Po drodze grupa zwiedzała 
m.in. Łagiewniki i Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, muzeum 
poświęcone Janowi Pawłowi 
II, w Wieliczce byli w kopalni 
soli, a w samym Zakopanem 
podziwiali uroki Tatr, byli nad 
Morskim Okiem, w Kotlinie 

Chochołowskiej. Największe 
wrażenie na wycieczkowiczach 
wywarło Morskie Oko i Ko-
palnia Soli w Wieliczce. Pobyt 

umilił także wieczorek integra-
cyjny, w trakcie którego utrwa-
lano nawiązane przyjaźnie i zna-
jomości. W drodze powrotnej 
grupa „zahaczyła” o Kraków, 
gdzie podziwiano Wawel i Su-
kiennice. 
Zarząd i członkowie PZN w 
Górze składają gorące podzię-
kowania Burmistrz Góry Irenie 

Krzyszkiewicz, której dofinan-
sowanie wycieczki umożliwiło 
zorganizowanie tego wyjazdu, 
bowiem z samych składek  nie 

byłoby to możliwe. Te wspólne 
wyjazdy są niezwykle istotne w 
pracy PZN z podopiecznymi. 
Dla wielu z nich jest to jedyna 
możliwość poznania odległych i 
ciekawych zakątków Polski.

Na cysterskim szlaku
21 września grupa 45 słuchaczy Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w 
wyjazdowej konferencji szlakiem cysterskim do Lubiąża. Pogoda dopisała, humory również, a  
informacje jakie zdobyli pozwolą na kontynuowanie kolejnych wyjazdów z bagażem wiedzy o 
szarych mnichach.

Wycieczka przebiegała na tra-
sie Góra – Ścinawa – Lubiąż – 
Góra. Ścinawa została wybrana 
celowo, jako, że jej właścicielem 
w XIV w. był Jan ścinawski (syn 
założyciela Góry Henryka gło-
gowskiego) do którego również 
należała wtedy Góra. Ten roz-
rzutny książę niestety nie dbał 
o nasze miasto, zastawiając bądź 
sprzedając Górę, a także Ryczeń, 
co nie przynosiło  miastu pro-
fitów ekonomicznych, a wręcz 
odwrotnie – utrudniało rozwój 
gospodarczy. Gdy Jan ścinaw-
ski zmarł, został pochowany 
„u cystersów” czyli w kościele 
NMP w Lubiążu. W Ścinawie 
zwiedzaliśmy gotycki kościół 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego i rynek, dla którego orga-
ny zbudowali bracia Walter z 

Góry. Dalej słuchacze GUTW 
udali się do Lubiąża, aby tam 
nacieszyć oczy pięknie odre-
staurowaną salą książęcą i re-
fektarzem (jadalnia mnichów). 
Ponadto widzieliśmy m.in. ko-
ściół NMP, a w nim nagrobne 
płyty m.in. książąt Bolesława I 
Wysokiego i Przemka głogow-
skiego. W podziemiach pocho-
wany jest również śląski malarz 
M.L. Willmann, zwany śląskim 
Rembrantem. Kolejnym celem 
wycieczki był miejscowy kościół 
p.w. św. Walentego, własność 
– od 1175 r.  lubiąskich cyster-
sów. Tam zachwyciło malarstwo 
ucznia Bentuma (znanego z Lu-
biąża) – Ignacego Axtera, któ-
rego dzieła możemy także po-
dziwiać w Sicinach. Wyjazd do 
Sicin i innych miejscowości po-

wiatu górowskiego, w których 
znajdują się ciekawe i unikatowe 
zabytki - niebawem. Podsumo-
waniem wyjazdu z 21 września 
niech będzie fragment piosenki 
napisanej przez Prezes GUTW 
Reginę Kumala, którą to pio-
senkę wszyscy ochoczo śpiewali 
„Wkrótce spakujemy swe wa-
lizki/czas wycieczki jest już bli-
ski/Nie ma co w domu tkwić/
Wspólne pogawędki i spacery/ 
Uścisk dłoni mocny, szczery/ 
Znów chce się długo żyć/… W 
Uniwersytecie stu przyjaciół tu 
znajdziecie/ Tu miło spędzisz 
czas/ tak jest wśród nas/. Prze-
wodnikiem wycieczki była opie-
kun Pracowni Historii Ziemi 
Górowskiej.

Poznawali przeszłość 
Dolnego Śląska
W dniu 22 sierpnia 2017 r. 
49-osobowa grupa członków 
Towarzystwa Przyjaciół Grodna 
i Wilna, Koła nr 12 Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Górze oraz sym-
patycy obu organizacji wzięli 
udział w wycieczce pt. „Poznaje-
my przeszłość Dolnego Śląska”. 
W programie zaplanowano 
szereg atrakcji dla uczestni-
ków. Górowianie odwiedzili 

Skalne Miasto w Czechach, 
podziwiali łańcuch Gór Stoło-
wych, Mieroszów, Wałbrzych. 

Odwiedzono także muzeum 
w byłym hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen 
w Rogoźnicy. Wycieczka bardzo 
spodobała się jej uczestnikom. 
Brakowało czasu, by zobaczyć 
jeszcze więcej atrakcji Dolnego 
Śląska.
Uczestnicy wyjazdu serdecznie 
dziękują Burmistrz Góry Irenie 
Krzyszkiewicz za okazaną po-
moc finansową, dzięki której 

częściowo pokryto koszty trans-
portu. 

AG

Sprostowanie
Redakcja Przeglądu Górowskiego prostuje informację dotyczącą 
ostatniego miejsca spoczynku Pana Jana Teresiaka z Sądowla. Jan 
Teresiak został pochowany na cmentarzu komunalnym w Górze, 
a nie w Wąsoszu, jak podaliśmy w artykule wspomnieniowym. 
Rodzinę zmarłego serdecznie przepraszamy.

Będzie droga w Wieruszowicach 
W dniu 5 września br. Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz, w obecności Skarbnika 
Miasta i Gminy Góra Marka 

Balowskiego oraz Naczelnika 
Wydziału Planowania i Reali-
zacji Inwestycji Piotra Gło-
wackiego podpisała umowę z 
Przedsiębiorstwem Drogowo
-Melioracyjnym „Drogomel”, 
reprezentowanym przez współ-
właściciela Andrzeja Skoczyla-
sa - na realizację zadania in-

westycyjnego „Budowa drogi 
w m. Wieruszowice”. Wartość 
umowy to kwota 481  560,81 
zł, w tym 84  000,00 zł dofi-

nansowania przyznanego przez 
Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego. Termin realizacji to 
90 dni. Wykonawca zapewnia 
50 miesięczną gwarancję na 
wykonane roboty budowlane.

AG
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Tomasz Jastrun na Przystanku Literackim w Górze
15 września 2017 r., Bibliotekę Miejską w Górze odwiedził Tomasz Jastrun – poeta, prozaik, reporter i krytyk literacki. Pisarz opowiadał o poezji i życiu czołowego 
przedstawiciela literatury dwudziestolecia międzywojennego, wybitnego polskiego poety – Bolesława Leśmiana.

Tomasz Jastrun podzielił się 
również swoimi przeżyciami, 
począwszy od mieszkania w 
literackim domu, przy boku 

swoich wybitnych rodziców – 
poetów, poprzez działalność 
opozycyjną w okresie PRL-u 
oraz dyplomatyczną w latach 

90-tych (dyrektor Instytutu 
Polskiego w Sztokholmie oraz 
attachè kulturalny w Szwecji). 
Poeta opowiadał o wieloletniej 

współpracy z paryską „Kul-
turą” oraz o swojej działalno-
ści redaktorskiej („Przegląd”, 
„Twój Styl”, „Zwierciadło”, 
„Wprost” itp.). Podczas czyta-
nia wierszy swojego autorstwa, 
zwierzył się z faktu, iż od wielu 
lat cierpi na depresję, co opi-
sał w książce „Osobisty prze-
wodnik po depresji”. Tomasz 
Jastrun opowiadał również o 
swoich planach wydawniczych. 
Na zakończenie spotkania, po-
etę spotkała niespodzianka. 
W związku z obchodzonymi 
właśnie 15 września br. 67 
urodzinami, otrzymał on tort 
z płonącymi świeczkami oraz 
„Sto lat” odśpiewane przez 
całą zgromadzoną w Bibliotece 
publiczność. Autor jako upo-
minek otrzymał przetwory z 

górowskiej firmy „Runoland”. 
Po spotkaniu można było na-
być książki autora oraz otrzy-
mać pamiątkowy wpis lub 
zrobić sobie zdjęcie. Spotka-
nie zorganizowano w ramach 
zadania „Przystanek literacki 
Góra”, które jest dofinansowa-
ne z programu „Partnerstwo 
dla książki” ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Organizatorami 
spotkania byli: Biblioteka 
Miejska w Górze oraz Lokal-
na Grupa Działania „Ujście 
Baryczy”.
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Dożynki Gminne Ślubów 2017
Na to święto rolnicy czekają cały rok. Tegoroczne Dożynki odbyły się 3 września 2017 r. w Ślubowie. Uroczyste obchody gminnego święta plonów rozpoczęła polo-
wa Msza Święta przy budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Korczaka w Ślubowie, którą koncelebrowali: ks. kanonik Stanisław Orłowski – pro-
boszcz parafii w Kłodzie Górowskiej, ks. Janusz Bobowski – proboszcz parafii w Czerninie oraz ks. dziekan Henryk Wachowiak – proboszcz parafii św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Górze. Przed Mszą Św. ks. kanonik Stanisław Orłowski dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych zgromadzonych pod sceną. 

Po Mszy Św. głos zabrał Sekretarz 
Miasta i Gminy Góra Tadeusz 
Otto, który w imieniu Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz przy-
witał zaproszonych gości, wśród 

których znalazł się Poseł na Sejm 
RP Stanisław Huskowski, rad-
ny Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego Tomasz Pilawka, 
przedstawiciel Departamentu 
Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego Piotr Iskra, Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Gło-
gowie płk Piotr Mielniczuk, Sta-
rosta Powiatu Górowskiego Piotr 
Wołowicz, Wicestarosta Powiatu 
Górowskiego Paweł Niedźwiedź, 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Górowskiego Jan Rewers, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Góry Zygmunt Iciek, Za-
stępca Burmistrz Góry Andrzej 
Rogala, Sekretarz Gminy Jemiel-
no Ryszard Czerw, Komendant 
Powiatowy Policji w Górze kom. 
Krzysztof Cichla, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Górze podinsp. Jacek Gregor, 
Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gó-
rze st. bryg. Arkadiusz Szuper, 
Komendant Miejsko-Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Górze Andrzej Wałęga, Kie-
rownik Powiatowego Zespo-
łu Doradców w Górze Maria 
Grym, Kierownik Biura Powia-
towego Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Górze Michał Krochta, Pro-
boszcz parafii p.w.  Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Kłodzie Gó-
rowskiej – ks. kanonik Stanisław 

Orłowski, Proboszcz parafii p.w. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Górze ks. kanonik Henryk Wa-
chowiak, proboszcz parafii p.w. 
św. Wawrzyńca w Czerninie ks. 

Janusz Bobowski, Prezes Zarządu 
Spółdzielni Mleczarskiej „Demi” 
w Górze Dariusz Dąsal, sołtys 
wsi Ślubów Agnieszka Jędryczka 
oraz sołtysi Gminy Góra, Staro-
sta i Starościna Dożynek Rafał Ję-
dryczka i Elżbieta Pilawka, radni 
Powiatu Górowskiego i Gminy 
Góra, przedstawiciele przedsię-
biorstw, instytucji i organizacji 
wspierających rolnictwo, przed-
stawiciele związków zawodowych 

i organizacji pozarządowych, 
pracownicy Urzędu Miasta i 
Gminy Góra, dyrektorzy, preze-
si i kierownicy jednostek organi-
zacyjnych Powiatu Górowskiego 

i Gminy Góra. 
Po przywitaniu gości przez Sekre-
tarza MiG w Górze, głos zabrała 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, witając wszystkich ze-

branych bardzo serdecznie, a w 
szczególności Posła na Sejm RP 
Stanisława Huskowskiego. W 
swoim wystąpieniu Burmistrz 
Góry zwróciła szczególną uwagę 
na trud pracy rolników, bez któ-
rej nie byłoby na naszych stołach 
podstawowych produktów. W 
tym miejscu podziękowała ser-
decznie wszystkim pracującym 
na roli za ich codzienną pracę 
wkładaną w uprawę ziemi. Po-

dziękowania powędrowały także 
do wszystkich, którzy przyczynili 
się do zorganizowania dożynek. 
Na zakończenie Starosta i Staro-
ścina Dożynek przekazali na ręce 
Burmistrz Góry Dożynkowy 
Chleb z tegorocznych plonów, 
który został rozdany wśród ze-
branych. Następnie głos zabrał 
Poseł na Sejm RP Stanisław Hu-
skowski, dziękując rolnikom za 
pracę, którą wykonują każdego 
dnia bez względu na pogodę. Ży-
czył także wszystkim rolnikom 
dobrych plonów, a uczestnikom 
uroczystości wspaniałej zabawy. 
W kolejnej części głos zabrał 
pochodzący ze Ślubowa Tomasz 
Pilawka, również dziękując rol-
nikom za wysiłek i trud rolniczej 
pracy, a władzom Gminy Góra 
za wspieranie działań rolników 
i mieszkańców wsi. Głos zabrał 
też Piotr Iskra,  odczytując ży-
czenia dla rolników przekazane 
przez Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Cezarego Przy-
bylskiego. Kolejnym punktem 
uroczystości było wręczenie 
nagród w gminnych konkur-

sach: na wieniec dożynkowy, 
w którym zwyciężyło sołectwo 
Chróścina, na drugim miejscu 
uplasowało się Osetno Małe, 
a za nim na trzecim miejscu 
Borszyn Mały. Dyplomy wraz 
z nagrodą dla sołectw, na ręce 
sołtysów przekazała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz. Roz-
strzygnięto także konkurs „Na-
sza gmina piękna i zadbana”. W 
kategorii „Najpiękniejsza wieś” 

I miejsce zajęła Chróścina, II 
miejsce ex aequo Ślubów i Ry-
czeń, III miejsce zajął Szedziec. 
W kategorii „Najlepsze przed-
sięwzięcie odnowy wsi” I miej-
sce zajęły Witoszyce „Choinki 
nadziei”, II miejsce Chróścina 
„Kiedy śmieje się dziecko – śmie-
je się cały świat”, a III miejsce 
Wierzowice Małe „Zielona ścież-
ka edukacyjna na wierzowickim 
starorzeczu”. W kategorii „Naj-
piękniejsza zagroda” I miejsce 
Agnieszka i Rafał Jędryczka ze 
Ślubowa, II miejsce Mateusz 
Gaweł z Witoszyc. W kategorii 
„Najpiękniejsza posesja wiejska” 
I miejsce zajęli Elżbieta i Zdzi-
sław Giziccy z Ryczenia, II miej-
sce trafiło do Danuty i Zbigniewa 
Szybiaków, III miejsce przyzna-
no Krzysztofowi Siekanowiczowi 
z Witoszyc. W tym roku po raz 
pierwszy przyznano nagrodę w 
kategorii „Najpiękniejsza posesja 
miejska”. I miejsce zajęła Wspól-
nota Mieszkaniowa Poznańska 
19. Nagrody w poszczególnych 
kategoriach wręczyła Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz.
W dalszej części uroczystości 
uczestnicy Dożynek ‘ 2017 wy-
słuchali występu zespołu folk-
lorystycznego „Sasanka”, który 
rozpoczął występ dożynkowym  
obrzędem, a następnie koncertu 
zespołu śpiewaczego „Osetnopo-
lanie” i „Niezapominajki”. Przed 
zgromadzonymi zaprezentowały 
się także Mażoretki z UKS „Ar-
tis”. Następnie zaprezentował się 
zespół Big Band z Domu Kul-
tury w Górze. Uczestnicy mogli 
obejrzeć także Kabaret Dziura i 
wysłuchać koncertu zespołu Tro-
janowski & Libera. W godzinach 
wieczornych odbyła się zabawa 
taneczna.  Organizatorzy zadbali 
również o smaczne kulinaria, na-
poje, były  stoiska z zabawkami, 
konkursy i wiele innych atrakcji 
właściwych temu rolniczemu 
świętu. 



9

AG, Em

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018
W dniu 4 września br. w hali sportowej „Olimpia” w Górze odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 przygotowana przez Szkołę 
Podstawową nr 3 im. W. Broniewskiego w Górze.

Uroczystość rozpoczęło odśpie-
wanie pieśni „Gaudeamus igitur” 
przez Chór Nauczycielski Pro 

Bono, a następnie wprowadzenie 
pocztów sztandarowych szkół i 
odśpiewanie hymnu państwo-
wego. Na wstępie powitano go-
spodarza uroczystości Burmistrz 
Góry Irenę Krzyszkiewicz, a w jej 
imieniu przybyłych gości: Staro-
stę Powiatu Górowskiego Piotra 
Wołowicza, Wicestarostę Powia-
tu Górowskiego Pawła Niedź-
wiedzia, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Górowskiego Jana 
Rewersa, Zastępcę Burmistrza 

Góry Andrzeja Rogalę, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Góry 
Jerzego Kubickiego, Zastępcę 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji podinsp. Jacka Gregora, Dy-
rektora Oddziału PKO w Górze 
Zbigniewa Woźniaka, Prezes 
Oddziału ZNP Elżbietę Łuka-
szewicz- Nowakowską, Dzieka-

na Dekanatu Góra Wschód ks. 
kanonika Henryka Wachowia-
ka, Dziekana Dekanatu Góra 

Zachód ks. prałata Arkadiusza 
Wysokińskiego, Proboszcza pa-
rafii w Kłodzie Górowskiej ks. 
kanonika Stanisława Orłowskie-
go, proboszcza parafii w Czer-
ninie ks. Janusza Bobowskiego, 
przedstawicieli firm współpra-
cujących ze szkołą, dyrektorów 
placówek oświatowych, radnych 
Powiatu Górowskiego i Gminy 
Góra, kierowników jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta i 
Gminy Góra, przedstawicieli or-

ganizacji pozarządowych, emery-
towanych nauczycieli, rodziców i 
oczywiście uczniów. 
Następnie głos zabrała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, która 
przedstawiła strukturę organiza-
cyjną szkół w Gminie Góra oraz 
etapy realizacji reformy oświaty. 
Burmistrz Góry podziękowa-

ła wszystkim dyrektorom i na-
uczycielom za sprawne przygo-
towanie szkół do nowego roku 

szkolnego, w nowej strukturze 
organizacyjnej. Przedstawiła tak-
że nową Dyrektor Przedszkola 
Publicznego nr 1 w Górze, Alek-
sandrę Pacholską, która objęła 
funkcję po Urszuli Ratajczak 
(przeszła na emeryturę). Ko-
misja Konkursowa powierzyła 
obowiązki dyrektorów dotych-
czasowym dyrektorom szkół, tj. 
Leszkowi Steckiemu – w Zespole 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
im. W. Reymonta w Witoszy-
cach oraz Dorocie Adamskiej – 
w Zespole Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole im. św. Huberta w 
Czerninie. Przedstawiła również 
nowych wicedyrektorów szkół: 
Anita Heinze-Kasprzak w SP3, 
Małgorzata Kubicka i Renata 
Kawka w SP 1. Burmistrz ży-
czyła „wszystkim zgodnej współ-
pracy w nowym roku szkolnym 
a uczniom cierpliwości i wy-
trwałości w osiąganiu jak naj-
wyższych wyników w nauce”. 
W dalszej części Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz na ręce do-
tychczasowego dyrektora Gim-
nazjum nr 2 im. M. Kopernika 
w Górze – Janusza Ruszkiewicza 
złożyła gratulacje i życzenia z 
okazji 25-lecia pracy, dziękując 
również za dotychczasową owoc-
ną pracę i współpracę. Jubilat 
otrzymał także nagrodę Burmi-
strza oraz bukiet róż. Kosz róż 
z rąk Burmistrz Góry otrzymała 

także Anna Borowiecka, nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej nr 1 
w Górze, która po 49 latach pra-

cy przeszła na emeryturę. 
W kolejnej części głos zabrała 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
3 Bożena Domańska, która po-
dziękowała Burmistrz Góry Ire-
nie Krzyszkiewicz za możliwość 
organizacji Gminnej Inauguracji 
Roku Szkolnego. Dyrektor po-
dziękowała także za wspieranie 

działań szkoły i dobrą współ-
pracę z gminnym samorządem, 
a do nauczycieli i uczniów skie-
rowała słowa „przed nami wiele 
wyzwań, godzin wypełnionych 
pracą”. Po Dyrektor szkoły, głos 
zabrał Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz, który podziękował 
Burmistrz Góry za sprawne 
wprowadzanie reformy eduka-
cji i bardzo dobrą współpracę ze 
szkołami i samorządem powiato-

wym. Nauczycielom, uczniom 
i rodzicom życzył dużo energii, 
wspaniałej współpracy i realiza-
cji założonych celów edukacyj-
nych. Następnie przyszedł czas 
na złożenie ślubowania przez 
nauczycieli, którzy uzyskali wyż-
szy stopień awansu zawodowego. 
Rotę ślubowania odczytała Na-
czelnik Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu Izabela Baranow-
ska, a ślubowanie złożyli: Joanna 
Kaczmarek – Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Górze, ks. Krzysztof 
Tomczyk i Anna Baworowska 
– Gimnazjum nr 1 w Górze, 
Kinga Gałuszka – Gimnazjum 
nr 2 w Górze, Małgorzata Szylin 
– ZSPiP w Witoszycach, Marta 
Kokot-Wójcik – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Górze, Weronika 
Szczepaniak – ZSPzOI w Glin-
ce, Justyna Plewa – ZSPiP w 
Ślubowie. Akty mianowania na 
stopień nauczyciela mianowa-
nego wręczyła Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz. W kolejnej 
części uroczystości przed zgro-
madzonymi zaprezentowali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Górze przygotowane pod 
kierunkiem Grażyny Mrozow-
skiej, Iwony Juszczak i Mariu-

sza Ratajczaka. Uczniowie dali 
fantastyczny popis swych umie-
jętności tanecznych, wokalnych 
i recytatorskich. Wielkie brawa 
dla uczniów i ich opiekunów, iż 
mimo okresu wakacyjnego po-
trafili sprostać wyzwaniu i do-
skonale przygotowali się do wy-
stępów.
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Borowiki Stanisława Kanieckiego
O tym, że lasy w Gminie Góra i powiecie górowskim jesienią obfitują w grzyby wie każdy miesz-
kaniec  z tego regionu. Indywidualnie i rodzinnie, gdy tylko rozpocznie się na nie sezon, wyru-
szamy do okolicznych lasów po ten cudny dar natury – nie tyle dla wartości odżywczych, ile dla 
samej przyjemności zbierania i aromatu, bez którego nie wyobrażamy sobie magii świąt i wielu 
kulinarnych dań.

Niekwestionowanym królem 
zbiorów jest mieszkaniec wsi 
Zawieścice Stanisław Kaniecki, 
który od kilku lat bije rekordy 

w wyszukiwaniu wśród leśnego 
runa borowików królewskich. 
Na pierwszy piękny okaz tra-
fił w roku 2009. Potem było 
dużo innych, ale o rozmiarach 
nie wykraczających poza stan-

dard. I przyszedł rok 2016, a 
w nim borowik o średnicy ka-
pelusza 19 cm i wysokości 27 
cm. W tym roku podobny re-

kord. „Prawdziwek” miał 24 cm 
średnicy kapelusza i był wysoki 
na 24 cm. W zbiorach poma-
gają dziadkowi jego wnuczki 
– Samanta i Oliwia Szerment, 
uczennice SP nr 3 w Górze. Jak 

się okazuje, wspólne grzybobra-
nie jest zawsze owocne. I jak 
mówi córka Magdalena „na te-
goroczne święta mamy również 

króla, który posłuży do przygo-
towania pierogów, krokietów i 
jeszcze na sos wystarczy”.

Czym skorupa za młodu nasiąknie…
W pierwszych dniach wrze-
śnia wszyscy uczniowie klas 
młodszych górowskiej „trójki” 
odwiedzili miasteczko ruchu 
drogowego. Wycieczki poprze-
dzone były pogadankami na te-
mat właściwego przechodzenia 
przez jezdnię oraz poruszania 
się po chodniku. Na miejscu 
nasi uczniowie mogli w prakty-
ce wykorzystać zdobytą wiedzę.  
Rozróżniali oni rodzaje znaków 
drogowych i wyjaśniali ich zna-
czenie. Mamy nadzieję, że usys-
tematyzowana w ten sposób 
wiedza na temat ruchu drogo-
wego zwiększy bezpieczeństwo  
uczniów poruszających się po 
drogach.

Wsparcie dla drużyny 
LOK
Gmina Góra postanowiła o 
wsparciu udziału drużyny 
Chomik Projekt reprezen-
tującej Ligę Obrony Kraju 
pow. Góra-Głogów w Mi-
strzostwach Europy Hunter 
Field Target, które odbę-
dą się już niebawem, bo w 
dniach od 30 września 2017 
r. do 1 października   2017 
r. na terenie Czech. Dzięki   
życzliwości Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz nasza 
drużyna występująca na mi-
strzostwach zapewnione ma 
jednolite stroje z logo gminy. 
Na mistrzostwach promo-

wani będziemy także dzięki 
banerowi przygotowanemu 
specjalnie na tę imprezę.

W programie z prof. Miodkiem
W dniu 10 września 2017 r. w 
Bibliotece Instytutu Geografii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
troje mieszkańców Góry, tj. 
Małgorzata Stolarczyk, Bar-
bara Podwińska-Bućkowska 
oraz Arkadiusz Gortych wzię-
ło udział w nagraniu jednego 
z odcinków programu telewi-

zyjnego „Słownik polsko@pol-
ski”, którego gospodarzem jest 
prof. Jan Miodek. 
Program ten nagrywany jest 
od 2009 roku, a dotyczy po-
prawnej polszczyzny, zag-
wozdek językowych oraz funk-
cjonowania zapożyczeń we 
współczesnym języku polskim. 
Górowianie w trakcie progra-
mu pytali prof. Miodka, m.in. 
o polski odpowiednik angiel-
skiego słowa „brunch”, liczbę 
mnogą słowa podium, a także 
poprawne nazywanie miesz-
kańców powiatu górowskiego. 
Na pytania górowian, a tak-
że internautów prof. Miodek 
udzielał wyczerpujących odpo-

wiedzi. 
Na zakończenie programu 
każdy z uczestników otrzymał 
publikację z autografem prof. 
Jana Miodka. 
Premiera 360 odcinka „Słow-
nika polsko@polskiego” z 
udziałem górowian odbędzie 
się 14 października 2017 r. o 

godz. 16.55 na antenie TVP 
Polonia. Arkadiusz Gortych, 
który otrzymał od prof. J. 
Miodka osobiste zaproszenie 
do nagrania, zdradził nam, że 
14 października ponownie zo-
stał zaproszony przez profeso-
ra  do studia na nagranie. Już 
się szykuje z pytaniami doty-
czącymi nazewnictwa zwią-
zanego z Ziemią Górowską. 
Gratulujemy uczestnikom 
spotkania z prof. Miodkiem.
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U Boga nie ma bezrobocia
Felieton religijny na 24 września
Słysząc tę Ewangelię mógłby ktoś 
pomyśleć: Co za niesprawiedli-
wość! Ostatni pracowali tylko go-
dzinę, a otrzymali tyle co pierwsi, 
którzy pracowali cały dzień. Czy 
ten gospodarz nie umie liczyć? 
I jeszcze śmie mówić: „Nie czy-
nię wam krzywdy” Czy nie było 
jakiejś organizacji, która by nie-
sprawiedliwość napiętnowała i 
ewentualnie urządziła strajk lub 
manifestację uliczną? Czy Kościół 
daje swój podpis na takie trakto-
wanie robotnika?
Oto nasza odpowiedź. W roku 
1826 angielski ekonomista James 
Mili pisał: Robotnicy należą do 
kapitalisty jak dawniej niewolnicy 
do swego pana! Te słowa spotkały 
się z protestem pełnym oburze-
nia, a jednym z pierwszych, który 
protestował, był Kościół katolicki. 
Kościół jest największym przy-
jacielem robotnika, bo myśli nie 
tylko o jego ciele, ale także o jego 
duszy.        
Patrzmy: Kościół zniósł niewolę 
i nie pozwala, by ktoś tę niewo-
lę przywracał. Papież Leon XIII 
stanął bardzo twardo w obronie 
godności robotnika. Wydał nie-
śmiertelną encyklikę „Rerum 
Novarum”. Encyklika ta zjednała 
mu chlubny przydomek: „Papież 
robotników”. 40 lat później Pius 
XI w encyklice „Quadragesimo 
anno” rozwija myśl swego po-
przednika. I nasz Papież, św. Jan 
Paweł II wydał Encyklikę tej sa-
mej treści. Wołał Kościół dawniej 
i woła dziś, że robotnik niewolni-
kiem nie jest! Niewolnik nie ma 
żadnych praw, a robotnik musi 
mieć zagwarantowane prawo do 
wybrania sobie zawodu, prawo do 
pracy, prawo do odpowiedniego 
wypoczynku i odpowiedniej pła-
cy, która by wystarczyła do utrzy-
mania rodziny, od odpowiednich 
warunków mieszkaniowych, do 
wykształcenia dzieci, do ubez-
pieczenia na starość, na wypadek 
choroby... Kościół idzie jeszcze da-
lej: nie tylko myśli o życiu docze-
snym robotnika, ale myśli także 
o jego wieczności. I tu jest drugi 
punkt naszych rozważań.
Z upoważnienia Boga Kościół 
chce dać to, czego żaden robot-
nik własną pracą zarobić sobie 
nie może: niebo na wieki! Wła-
śnie to niebo jest pomyślane w 
dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus 
nie chce tu podawać praw spo-
łecznych dla świata pracy. Chciał 
tylko wyjaśnić prawdę zasadniczą: 

prawdę naszego powołania. Go-
spodarz najmujący robotników 
to Bóg, który powołuje ludzi do 
Swej służby. Jednych powołuje 
w pierwszych dniach życia przez 
chrzest święty. Innych powołuje 
w starszym wieku. Innych jeszcze 
później, nieraz w chwili, kiedy już 
stoją nad grobem. A nagroda dla 
wszystkich jest ta sama: niebo! Ten 
który służył Bogu 50 lat otrzymu-
je niebo. Ten który się nawrócił w 
ostatniej chwili swego życia, ma 
także niebo. Bóg jest wolny: może 
powołać kogo chce i kiedy chce. 
Dobry łotr, łotrem był przez całe 
życie, a dobrym stał się w ostatniej 
chwili. Ktoś powiedział o nim: 
kradł całe życie, na końcu jeszcze 
niebo ukradł. Takich robotników 
ostatniej godziny mamy więcej. 
Bo często się zdarza, że ludzie za-
czynają poważnie myśleć wtedy, 
kiedy już koniec się zbliża. Okazu-
je żal i dobrą wolę — kapłan daje 
rozgrzeszenie. Czy mamy prawo 
gniewać się na Pana Boga za to, że 
go przyjął?
Jest znany w całym świecie, zwłasz-
cza we Francji wielki uczony, tytan 
pracy: Emil Littre. Napisał wspa-
niały słownik języka francuskiego. 
Uczony, ale niewierzący. Ojciec 
był niedowiarkiem, matka prote-
stantką. Emil nie był ochrzczony. 
Żył tak, jakby Boga nie było. Jak 
skończy ten człowiek? Aniołem 
była dla niego jego żona: dobra, 
wierząca, praktykująca katolicz-
ka. A on sam? Pisząc słownik, 
musiał pisać i wyjaśniać takie 
słowa jak: wiara, religia, Kościół, 
przykazania, niebo. Wyjaśniał 
przy pomocy żony. Myśl o Bogu 
zaczęła go prześladować. Ma już 
80 lat życia. Słabość coraz większa. 
Żona prosi swego spowiednika. 
Przyszedł. „Byłem na błędnej 
drodze — mówi Littre... i 
pewnego dnia prosi o spowiedź. 
Nie można — wyjaśnia ks. Hu-
velin. Trzeba być ochrzczonym, a 
chrzest gładzi wszystkie grzechy! 
— „To byłoby zbyt łatwo. Nie, ja 
się chcę upokorzyć przed Bogiem” 
i spowiada się. Ksiądz słucha, ale 
rozgrzeszenia nie daje. Na przyszły 
raz go ochrzci. Tymczasem stan 
chorego się pogorszył. Czy docze-
ka jutrzejszego dnia? W nocy żona 
go ochrzciła. 20 minut po chrzcie 
Littre już nie żył. Robotnik ostat-
niej godziny. Całe życie na bezro-
bociu — a jaka nagroda?

ks. mgr Bernard Twardowski

Festiwal Piosenki Cygańskiej 
W niedzielę 27 sierpnia 2017 
r. w górowskim Domu Kultury 
odbył się 5. Festiwal Piosenki 

Cygańskiej. Podczas imprezy 
swoje umiejętności artystyczne 
w zakresie popularyzacji piosen-
ki cygańskiej zaprezentowało 9 
zespołów oraz 5 solistów i byli 
to: Bronisław Barna, Elżbieta 
Siama, Kornela Kuczyńska, Da-
nuta Metelica,   Wiesława Ba-

gińska; zespoły: „Wąsoszanki” 
z Wąsosza,  „Razem Raźniej” 
z Święciechowy, „Sasanka” 

z Rudnej, „Srebrny Włos” z 
Włoszakowic, „Osetnopolanie” 
z Osetna, „Śpiewajmy Razem” 
z Luboszyc, „Niezapominajki” 
z Góry, „Nadodrzanie” z Lubo-
wa, „Młodzi Duchem” z Koby-
lina. 
Impreza cieszyła się dużym za-

interesowaniem publiczności 
pomimo sezonu wakacyjnego. 
Wprawdzie nie było tańców 
przed sceną, ale na scenie fru-
wały cygańskie spódnice i oczy-
wiście nie obyło się bez wspól-
nego śpiewania. Na zakończenie 
wszystkie zespoły w podzięko-
waniu za udział w 5. Festiwalu 
Piosenki Cygańskiej, otrzymały 
certyfikaty uczestnictwa oraz 
przepiękne statuetki. A następ-
nie odbyła się sesja zdjęciowa. 
Fotografowano artystów, ale 
zespoły też robiły sobie pamiąt-
kowe zdjęcia w kolorowej sce-
nografii, którą byli zachwyceni. 
Dla uczestników przygotowano 
poczęstunek w postaci pysznych 
kiełbasek oraz domowych wy-
pieków. Było głośno, było rado-
śnie.

Jeszcze o wakacjach
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 
Górze tym roku zorganizowało 
kolonię w Niechorzu. Wakacyjny 
letni czas dzieci spędzały aktywnie 
kąpiąc się w Bałtyku pod czujnym 
okiem wychowawców i ratowni-
ka. Organizatorzy przygotowali 

kolonistom wiele niespodzianek: 
zwiedzanie latarni morskiej w Nie-
chorzu, na lekcji edukacyjnej w 
Muzeum Rybołówstwa Morskiego 
poznały historię powstania bursz-
tynu.  W Dziwnowie zwiedziły 
Park Miniatur i Kolejek, korzysta-
ły z przejażdżki mini pociągiem, 
bawiły się z klownem oraz odbyły 
rejs spacerowy statkiem VICTO-
RIA I do Kamienia Pomorskiego. 
Koloniści brały udział w cało-

dziennej wycieczce autokarowej 
do Zielniewa - do miasteczka 
westernowego „Dziki Zachód”. 
Kolejna wycieczka to wyjazd 
do Świnoujścia, gdzie płynęli 
promem, zobaczyli inne statki, 
promy oraz jachty. W Między-

zdrojach podziwiali molo, Park 
Chopina oraz Promenadę. 
Przeszli „chrzest morski”, brali 
udział  w „Kolonijnej Sparta-
kiadzie Sportowej” oraz w fe-
stynie w ruchu „Europa naszym 
domem jest”. Miłym akcentem 
podczas kolonii było wspólne 
ognisko zorganizowane przez 
właścicieli Ośrodka Wypoczyn-
kowego „ZACISZE”. W dro-
dze powrotnej do domu dzieci 

zobaczyły pomnik Chrystusa w 
Świebodzinie. Kadra sprawująca 
opiekę nad kolonistami to nasi 
wieloletni działacze społeczni, po-
siadający wymagane kwalifikacje. 
Dzięki ludziom dobrego serca 
nasza kolonia mogła się odbyć. 

Dziękujemy Fundacji Bankowej 
im. dr Mariana Kantona,  Fun-
dacji PKO Banku Polskiego oraz 
innym ludziom dobrego serca za 
ich dobroć okazaną poprzez do-
finansowanie kolonii letniej, w 
której mogły uczestniczyć dzieci z 
Góry, Czerniny, Kietlowa i Rycze-
nia oraz za spełnienie ich marzeń.

Kadra kolonijna TPD
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Ratownik Nadziei dla SOSW w Wąsoszu

Ta cykliczna akcja ma na celu 
włączenie dzieci i młodzież z dol-
nośląskich szkół do udziału w 
przedsięwzięciach wspierających 
rówieśników w najtrudniejszej 
walce - walce z nowotworami. 

W czasie trwania akcji młodzi 
wolontariusze podejmowali dzia-
łania w sześciu różnych obsza-
rach. Za każde działania, w które 
włączyła się szkoła, przyznawane 
było „koło ratunkowe”. Zdoby-
te koła, podobnie jak gwiazdki 
w przypadku hoteli, świadczą o 
poziomie zaangażowania w akcję 
„Szkoły dla Nadziei”. 
Pierwszym zadaniem, do któ-
rego przystąpił Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w 
Wąsoszu, było zorganizowanie 
pikniku, kiermaszu lub akcji cha-
rytatywnej. W dniu 2.11.2016 
r.do Ośrodka przybyli pracow-
nicy Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu 
z Oddziału Centrum Powiada-
miania Ratunkowego. Ratow-
nicy prezentowali uczniom, jak 
reagować w sytuacjach zagrożenia 
życia, zdrowia, utraty mienia i 
niszczenia środowiska. Ucznio-
wie wcielali się w różne role w 
przykładowych scenkach, uczyli 
się prawidłowych zachowań, by 
móc  odpowiednio zareagować  w 
nagłych zdarzeniach. W ramach 
realizacji tego samego koła, z 
okazji „Międzynarodowego Dnia 
Misia” ogłoszono zbiórkę plusza-
ków. Wolontariusze wąsoskiego 
Ośrodka zebrali łącznie 38 plu-
szaków, które zostały przekaza-
ne Fundacji. Maskotki rozdano 
dzieciom z Fundacji „Przylądka 
Nadziei” 25.11. 2016r., podczas 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Pluszowego Misia.
 Na przełomie stycznia i lutego 
przystąpiono aktywnie do zadania 
nr 2 pod hasłem „zbieramy 1%”. 
Przeprowadzono w szkole prelek-

cję dla rodziców i uczniów, pod-
czas której zostały przedstawione 
zadania, cele i założenia Fundacji 
„Na Ratunek Dzieciom z Cho-
robą Nowotworową” oraz infor-
macje o możliwości przekazania 

1% podatku. Rodzice, którzy 
wykazali zainteresowanie, otrzy-
mali ulotkę z informacją o KRS 
fundacji  i możliwości odpisu od 
swojego podatku, podczas składa-
nia deklaracji PIT. Aby przybliżyć 
rodzicom akcję, na tablicach w 
holu Ośrodka,  zaprezentowano 
fotografie dokumentujące reali-
zację poszczególnych zadań. W 
czasie ferii wolontariusze rozpro-
pagowali ulotki i plakaty z logo 
fundacji i numerem KRS na tere-
nie placówki i na tablicach infor-
macyjnych miasta.
Wiosną Ośrodek przystąpił do 
realizacji zadania nr 3 pod nazwą 
„wolontariat”. 
25.03.2017 r. grupa uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Wąsoszu uczestniczy-
ła w wycieczce do wrocławskiego 
Pasażu Grunwaldzkiego, 
by wesprzeć chore dzieci. W ra-
mach realizacji zadania uczestnicy 
wyjazdu kwestowali i zachęcali 
ludzi  do odpisów 1% na rzecz 
Fundacji „Na Ratunek Dzieciom 
z Chorobą Nowotworową”.
Przez cały rok szkolny 2016/2017 
uczniowie Ośrodka aktywnie 
uczestniczyli w akcji „ZBIERA-
MY NAKRĘTKI” w ramach 
zadania nr 5. Zbiórka nakrętek 
zakończyła się 23 .06. 2017r. 
Zostały one przekazane do Wro-
cławia, gdzie  zostały zważone. 
Ku uciesze zaangażowanych wo-
lontariuszy, fundacji dostarczono 
134,73 kg nakrętek.
Zadanie numer 6 jako kolejne 
w realizacji pięknej akcji „Szko-
ły dla Nadziei” zostało nazwane 
,,Nadzieja zamiast kwiatka”. Czas 

realizacji tego punktu zbiegł się z 
zakończeniem roku szkolnego i 
polegał na zbiórce do puszek. W 
ramach jego realizacji uczniowie, 
nauczyciele i inne chętne osoby 
o wielkim sercu, zgromadzili po-
kaźną kwotę, bo 1 171,43 zł. W 
dniu 26.06.2017 r. wolontariusze 
Ośrodka przekazali puszki na ręce 
wolontariuszek Fundacji.
Zadanie numer 4 o nazwie - 
„Korowód Nadziei” było ostat-
nim punktem tegorocznej edycji 
programu. W dniu 9.09.2017 
r. uczniowie, wolontariusze z 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Wąsoszu przyłączyli się 
do barwnego pochodu, który 
przeszedł ulicami Wrocławia. 
Przedstawicielki Ośrodka z balo-
nami w rękach i uśmiechami na 
twarzach, radośnie promowały 
wspieranie Fundacji „Przylądek 
Nadziei” i podopiecznych Fun-
dacji „Na Ratunek Dzieciom z 
Chorobą Nowotworową”. Udział 
w korowodzie to wspaniała forma 
podsumowująca akcję „Szkoły dla 
Nadziei”. Z relacji jednej z uczest-
niczek udało nam się choć troszkę 
przybliżyć wydarzenia z wrocław-
skiego rynku. Podczas wydarzenia 
przedstawiciele Fundacji w swym 
wystąpieniu złożyli serdeczne po-
dziękowania wszystkim wolon-
tariuszom. Wyrazem ogromnej 
wdzięczności za udział  i wsparcie 
w zadaniach tegorocznej akcji 
były zorganizowane na wrocław-
skim rynku liczne atrakcje. Jedną 
z atrakcji było zaprezentowanie na 
scenie grup artystycznych. Można 
było podziwiać popisy tancerzy i 
akrobatów, których ewolucje na 
szarfach w wykonaniu kilkulet-
nich dziewczynek wywoływały 
niesamowite emocje. Na finał or-
ganizatorzy przygotowali koncert 
Natalii Kukulskiej, która zaśpie-
wała m.in. piosenkę charaktery-
zującą wszystkich wolontariuszy: 
„Światło- nosisz je w sobie”.
Każda szkoła biorąca udział w 
akcji otrzymała tytuł „Ratowni-
ka Nadziei”. Spośród szkół bio-
rących udział w akcji wyłoniono 
trzy, które otrzymały zaszczyt-
ne miano: „Ratownika Roku”. 
Wszystkie włączone w realizację 
programu szkoły otrzymały dy-
plomy, jako wyraz podziękowania 
oraz tytuł „RATOWNIKA NA-
DZIEI”. 

Człowiek jest zawsze najważniejszy 
Podsumowanie I edycji projektu 
„Człowiek jest zawsze najważniej-
szy” oraz poradnictwo specjali-
styczne w zakresie ulg i uprawnień 
osób niepełnosprawnych
W dniu 26 czerwca 2017 roku w 
sali konferencyjnej Astti w Górze 
odbyło się poradnictwo specjali-
styczne w zakresie ulg i uprawnień 
osób niepełnosprawnych II blok 
tematyczny zorganizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Górze w ramach projektu 
„Człowiek jest zawsze najważniej-
szy”.Spotkanie rozpoczęła kierow-
nik PCPR Bożena Merta witając 
przybyłych na spotkanie gości: Sta-
rostę Górowskiego Piotra Wołowi-
cza, Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Górowskiego Jana Rewersa, 
radnych rady powiatu górowskie-
go : Grzegorza Aleksandra Trojan-
ka i Jana Kulczyckiego oraz Prezes 
Koła niewidomych w Górze Marię 
Tylicką. W sposób szczególny kie-
rownik powitała uczestników pro-
jektu oraz członków ich rodzin. 
W dalszej części odbyło się wystą-
pienie prelegent Anny Dróżdż, na 
temat rehabilitacji jako elementu 
poprawy efektywności funkcjo-
nowania całego organizmu. Pani 
doktor przedstawiła problematy-
kę zdrowej diety, rodzaje ćwiczeń 
fizycznych dla poszczególnych 
grup wiekowych oraz rodzaje ba-
dań profilaktycznych. Szczególną 
uwagę zwróciła na sposób odży-
wiania tak ważny w życiu każdego 
człowieka. Swym wystąpieniem 
wzbudziła ogromne zaintereso-
wanie wszystkich obecnych na 
spotkaniu. Uczestnicy bardzo wy-
soko ocenili trenera - wykładowcę, 
która po zakończonym wykładzie 
była do dyspozycji całej grupy 
odpowiadając na nurtujące ich 
pytania i udzielała cennych porad.  
To było już ostatnia forma wspar-
cia dla uczestników I edycji projek-
tu, dlatego też kierownik PCPR 
dokonała krótkiego podsumowa-
nia działań związanych z realizacją 
projektu. Z satysfakcją poinfor-
mowała przybyłych na spotkanie, 
iż wniosek o dofinansowanie pro-
jektu, przygotowany przez PCPR 
w Górze zajął 4 pozycję na liście 
rankingowej wśród podmiotów 
wyłonionych w drodze konkursu, 
których wnioski uzyskały dofi-
nansowanie. To zaszczyt i wyróż-
nienie - mówiła kierownik PCPR 
tym bardziej, iż żaden samorząd 
powiatowy i gminny nie posiada 

w budżecie środków na wspieranie 
działań z zakresu aktywnej inte-
gracji tak bardzo potrzebnych dla 
osób z niepełnosprawnością, stąd 
też tytuł projektu - Człowiek jest 
zawsze najważniejszy. Projekt cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
nie tylko wśród uczestników, ale 
został również doceniony przez 
Instytucję Zarządzającą, która 
wyróżniła działania w projekcie 
w nagranym w dniu 1 czerwca 
reportażu z udziałem uczestników. 
Prowadząca spotkanie kierownik 
PCPR serdecznie podziękowała 
wszystkim uczestników za ak-
tywny udział w projekcie oraz za 
ogromne zaangażowanie, które 
przekłada się na sukces projektu. 
Obecny na spotkaniu Starosta Gó-
rowski Piotr Wołowicz podzięko-
wał realizatorom –PCPR w Górze 
za podejmowanie działań na rzecz 
społeczności lokalnej oraz uczest-
nikom projektu, wręczając każde-
mu list gratulacyjny z życzeniami 
dobrego zdrowia. Podniosłą chwilą 
były podziękowania uczestników 
projektu skierowane do kierownik 
PCPR i zespołu projektowego. W 
swych słowach dziękowali za oka-
zaną serdeczność podkreślając, iż 
udział w projekcie umożliwił im 
zdobywanie nowych umiejętności 
i był to czas ciekawych i ważnych 
doświadczeń. Podczas spotkania 
pracownicy PCPR zaangażowani 
w realizację projektu przedstawili 
obecnym na spotkaniu, prezenta-
cję multimedialną aktywnej inte-
gracji ukazującą wszystkie formy 
wsparcia, do której repertuar mu-
zyczny nawiązujący do tematyki 
spotkania przygotowała wokalist-
ka zespołu muzycznego Monika 
Owsianik.Obecnie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Górze rozpoczęło realizację II edy-
cji projektu. 
Projekt „Człowiek jest zawsze naj-
ważniejszy” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego” z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, Oś Priorytetowa 9 
Włączenie Społeczne, Działanie 
9.1 Aktywna Integracja, Poddzia-
łanie 9.1.1 Aktywna Integracja
-konkursy horyzontalne, pierwszy 
typ operacji 9.1.A. Konkurs nr: 
RPDS.09.01.01-IP.02.02-008/15 

W październiku 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wą-
soszu przystąpił już po raz drugi do akcji „Szkoły dla Nadziei”. 

EmiLiA wAwRZYNiAK
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Starosta awansował nauczycieli
30 sierpnia 2017 r. ślubowanie 
w obecności Starosty Górow-
skiego Piotra Wołowicza złożyli:
- mgr Edyta Wojciechowska – 
nauczyciel doradca zawodowy 
w Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Górze wchodzą-
cej w skład Powiatowego Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli 
i Poradnictwa Psychologicz-
no-Pedagogicznego w Górze,   
- mgr Marta Olga Białobrzewska 
– nauczyciel wychowawca in-
ternatu w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. 
Janusza Korczaka w Wąsoszu,   
- mgr inż. Paweł Wojciech Bo-

rysewicz – nauczyciel teoretycz-
nych przedmiotów mechanicz-
nych w Zespole Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego w Górze,   
- mgr Beata Minta – na-
uczycie psycholog w Ze-
spole Szkół im. gen. Syl-
westra Kaliskiego w Górze,   

- mgr Anna Katarzyna Lewczuk 
– nauczyciel języka polskiego 
oraz nauczyciel bibliotekarz w 
Centrum Kształcenia Praktycz-
nego i Ustawicznego w Górze.   
Nauczyciele ślubując, powta-
rzali za prowadzącym spotkanie 
Naczelnikiem Wydziału Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Gó-
rze Sławomirem Bączewskim, 
słowa roty z Karty Nauczyciela:  
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą 
powinność nauczyciela wycho-
wawcy i opiekuna młodzieży, 
dążyć do pełni rozwoju osobo-
wości ucznia i własnej, kształcić 
i wychowywać młode pokolenie 
w duchu umiłowania Ojczyzny, 
tradycji narodowych, poszano-
wania Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej.” Ślubowanie za-
kończono dodaniem słów: „Tak 
mi dopomóż Bóg.”. Nauczyciele 
potwierdzili ślubowanie pod-
pisując się pod słowami roty.   
Po ślubowaniu Starosta Górow-
ski wręczył nauczycielom akty 
nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowa-
nego oraz złożył im życzenia 
sukcesów i powodzenia w pra-
cy zawodowej oraz wszystkiego 
co dobre w życiu osobistym.   
Spotkanie było zwieńcze-
niem blisko trzyletniego pro-
cesu uzyskiwania stopnia 
nauczyciela mianowanego.   
Po okresie stażu trwającego 2 lata 
i 9 miesięcy, zakończonym oce-
ną dorobku zawodowego doko-

nywaną przez dyrektora szkoły 
lub placówki, nauczyciele przy-
stąpili do egzaminu, który zdali 
w lipcu 2017 r. przed komisją 
powołaną przez Zarząd Powiatu 
Górowskiego. W skład komisji 
wchodzili: przedstawiciel orga-
nu prowadzącego szkołę, przed-
stawiciel Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty, dwóch ekspertów 
z listy Ministra Edukacji Naro-
dowej oraz dyrektor szkoły lub 
placówki w której zatrudniony 
jest zdający nauczyciel. Nauczy-
ciele nie skorzystali z przysłu-
gującego im prawa udziału w 
komisji egzaminacyjnej przed-
stawiciela związku zawodowego.  
W trakcie egzaminu prezentowa-
li swój dorobek zawodowy oraz 
odpowiadali na pytania człon-
ków komisji. Wykazali się wie-
dzą i umiejętnościami, które są 
niezbędne do pracy na stanowi-
sku nauczyciela mianowanego.   
Przed nimi stoi kolejny etap 
pracy nad własnym rozwojem 
związany z uzyskaniem stopnia 
nauczyciela dyplomowanego

Zwycięski turniej w Pakówce 
7 września 2017 r. siedmiooso-
bowa grupa mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej we Wroniń-
cu, uczestniczyła w „III Turnieju 
Sportowo-Integracyjnym” zorga-
nizowanym przez Dom Pomocy 
Społecznej w Pakówce. Drużyna 
z Wronińca w końcowej klasyfi-

kacji zdobyła I miejsce.
Integracja społeczna, rozwój twór-
czości artystycznej oraz populary-
zacja aktywności sportowej wśród 
osób z niepełnosprawnością to 
cele, które przyświecały wzięciu 
udziału drużyny z Domu Pomocy 
Społecznej we Wronińcu w „III 
Turnieju Sportowo-Integracyj-
nym”. Rywalami podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej we 
Wronińcu były w turnieju druży-
ny Domów Pomocy Społecznej w 
Pakówce, Osieku, Rościsławicach 

i Rogowie.
Pierwszą konkurencją był występ 
artystyczny, który odbył się w 
świetlicy Domu Pomocy Społecz-
nej w Pakówce. Pierwsze miejsce 
ex aequo zajęli reprezentanci DPS 
we Wronińcu i Rościsławicach. 
Drugie miejsce zajęli mieszkańcy 

DPS w Osieku i Pakówce. Dal-
sze konkurencje o typowo spor-
towym charakterze odbyły się na 
boisku. W nawiasie podajemy 
miejsce, które zajęła drużyna DPS 
we Wronińcu w danej konkuren-
cji: mecze piłki nożnej (III), bieg 
na 50 m (IV), gra w boule (IV),  
rzuty do kosza (II), rzuty do celu 
(I), zbijanie kręgli (I), rzuty piłką 
lekarską (II).
W wyniku końcowej klasyfikacji, 
rozegrano dogrywkę o pierwsze 
miejsce, gdyż drużyny z DPS we 

Wronińcu i Pakówce otrzymały 
po 28 punktów po zakończeniu 
wszystkich konkurencji. Osta-
tecznie na pierwszym miejscu 
znalazła się drużyna Domu Po-
mocy Społecznej we Wronińcu 
z liczbą 29 punktów, na drugim 
miejscu z 28 punktami znalazł się 
Dom Pomocy Społecznej w Pa-
kówce, a na trzecim uplasował się 
Dom Pomocy Społecznej w Osie-
ku z liczbą 24 punktów.Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątko-
we medale i dyplomy oraz upo-
minki ufundowane przez Powiat 
Rawicki i Gminę Bojanowo. Po 
rozdaniu nagród Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Pakówce 
Lucyna Nowak podziękowała 
uczestnikom za przybycie i udział 
w turnieju oraz pogratulowała 
wygranym. Następnie zaprosiła 
na przygotowany dla wszystkich 
poczęstunek połączony z zabawą 
taneczną. Turniej jest niewątpli-
wie ważnym wydarzeniem dla 
osób z niepełnosprawnością ale 
również dla władz lokalnych. Go-
śćmi turnieju byli liczni samorzą-
dowcy oraz szefowie instytucji z 
powiatu rawickiego i gminy Bo-
janowo. 

Zjazd rodzin 2017 
W piątek 15 września 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej we 
Wronińcu już po raz kolejny odbył się Zjazd Rodzin. Impreza ta 
zajmuje stałe miejsce w kalendarzu imprez ośrodka. 

Część oficjalną Zjazdu Rodzin 
rozpoczęła uroczysta Msza 

Święta celebrowana przez kape-
lana domu ks. Mariusza Kopra-
sa. Po Mszy św. głos zabrał Piotr 
Grochowiak Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej we Wroniń-
cu, który podziękował zapro-
szonym gościom za przybycie. 
Wśród nich znalazły się licznie 
przybyłe rodziny mieszkańców, 

uczniowie Zespołu Szkół w Si-
cinach oraz mieszkanki i pra-

cownicy zaprzyjaźnionego DPS 
w Rogowie. Podczas Zjazdu Ro-
dzin poza częścią oficjalną przy-
gotowano piknik obfitujący w 
liczne gry, konkursy i występy. 
Układanie przysłów na czas, ta-
niec na gazecie, siad z balonem 
czy bieg z wodą to przykłady za-
baw, w których mieszkańcy wraz 
z rodzinami chętnie brali udział 
za co byli nagradzani gromkimi 
brawami. Swoją twórczość za-
prezentował zespół muzyczny 
działający przy Domu Pomocy 
Społecznej prowadzony przez 
instruktora terapii muzycznej. 
Następnie wystąpili uczniowie 
Zespołu Szkół w Sicinach którzy 
umilili czas prezentując znane i 
lubiane piosenki. Zorganizowa-
na została również wystawa prac 
wykonanych przez mieszkań-
ców podczas terapii zajęciowej, 
która cieszyła się powodzeniem 
wśród gości. Był również poczę-
stunek i zabawa taneczna. Zjazd 
Rodzin zajmuje stałe miejsce 
w kalendarzu imprez w DPS 
we Wronińcu. Jest to ważny 
dzień mający dla pensjonariuszy 
ośrodka szczególny wymiar. Wi-
zyta członków rodzin i wspólnie 
spędzony z nimi czas umacnia 
więzi rodzinne, których nie jest 
w stanie zastąpić najlepsza opie-
ka i pomoc w czynnościach dnia 
codziennego jaką otrzymują od 
pracowników ośrodka, a wspól-
ne gry i zabawy pozwalające na 
chwile relaksu i uśmiechu są też 
nie bez znaczenia.

PiOTR GROCHOwiAK

PiOTR GROCHOwiAK
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
BURMISTRZ GÓRY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz 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) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.)

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

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Stara Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 220/2 o powierzchni całkowitej 1,4229 ha, sklasyfikowana jako RV(o pow. 0,0483 ha), RVI(o pow. 1,2195ha), ŁIV (o pow. 0,1551ha), dla której Sąd Rejonowy w 
Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00071294/6. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  9R (o pow. 1,2790ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
rolnicze oraz w jednostce bilansowej 25ZŁ (o pow. 0,1439 ha), dla której ustala się przeznaczenia na tereny łąk i pastwisk.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 9 sierpnia 2017 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komu-
nalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych, z których umożliwiony jest dostęp do przedmiotu przetargu. Osoby, które spełniają warunki przy-
stąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 4 października 2017r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentami potwierdzającymi 
prawo własności nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 35.000,00 zł.  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 104 , 
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 października 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 
24 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 220/2”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. 
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 poz. 2052 ze zm.) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych,
3) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i do innych kościołów i związków wyznaniowych,
4) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody 
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej :
- na wiosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 
lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiścieto 
gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące 
warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnie-
niem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 
r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego 
oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym 
gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 
rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie 
związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż 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, a 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 4 października 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 sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

BURMISTRZ GÓRY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz 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) i ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.)

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

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 162/4 o powierzchni całkowitej 0,4567ha, sklasyfikowana jako RVI (o pow. 0,4161ha), PsCI(o pow. 0,0406ha),  dla której Sąd Rejonowy w Głogowie 
prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00090814/7.
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  R (o pow. 
0,4167ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze oraz w jednostce bilansowej RM (o pow. 0,04 ha), dla której ustala się przeznaczenia na tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych..Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmioto-
wej nieruchomości minął w dniu 14 sierpnia 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 wa-
runki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 5 października 2017r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona  została na kwotę 19.000,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 6.465,10 zł, (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z  2017 r. poz. 1221));
- grunty rolne – 12.534,90 zł (nieopodatkowane).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 października 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 162/4”. Datą wniesienia wadium 
jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 poz. 2052 ze zm.) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych,
3) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i do innych kościołów i związków wyznaniowych,
4) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody 
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej :
- na wiosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz 
co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez 
ten okres osobiście to gospodarstwo.W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z 
uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa 
rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności 
rolniczej w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy 
w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe 
w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot 
samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności 
rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obej-
mujący 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 5 października 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 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
GN.OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr:633/4 o powierzchni całkowitej 0,1708 ha, sklasyfikowana jako: RIII b (0,0797 ha), RIVa (0,0911 ha).                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry,  nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której 
ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 17 czerwca 2016 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2016 r., II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 18 stycznia 2017 r. oraz III przetarg 
ustany wyznaczony na dzień 27 czerwca 2017 r. – nie odbyły się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komu-
nalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 43.900,00 zł.Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z 
dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.390,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 listopada 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 633/4”. Data wniesienia wadium jest 
data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

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

BURMISTRZ GÓRY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Ryczeń, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr: 58/7 o powierzchni całkowitej 0,2488 ha, sklasyfikowana jako: RV (0,0229 ha), PsV (0,2008 ha) oraz W (0,0251 ha).                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081442/2. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM/U, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem usług.Działka posiada dostęp do drogi. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 17 czerwca 2016 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2016 r., II przetarg ustny wyznaczony na dzień 18 stycznia 2017 r. oraz III przetarg ustny 
wyznaczony na dzień 14 czerwca 2017 r. – nie odbyły się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,    ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 41.400,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia    11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  
2016 r.  poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.140,00 zł (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 października 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i 
Gminy w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 58/7”. Data wniesienia 
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu 
wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji, jeżeli wymagają tego 
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy notarialnej, wadium przepada   na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia 
przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
BURMISTRZ GÓRY

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

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Miasta Góra, oznaczona w ewidencji  gruntów jako działka nr:
- 3/1 o powierzchni 1,4563 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV (o pow. 1,3915 ha), PsIV (o pow. 0,0648 ha) zapisana w księdze wieczystej LE1G/00073752/9.
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góry, działka nr 3/1 znajduje się w jednostce  bilansowej C56R, dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
upraw polowych. 
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 1,60 q pszenicy.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 900 W POK. 104  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 11,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 PAŹDZIERNIKA 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 3/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2017, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od 
daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

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

III  przetarg ustny  nieograniczony
na sprzedaż następującej nieruchomości:
1. Nieruchomość położona w Borszynie Wielkim, oznaczona, jako działka nr 211  o powierzchni 0,0147 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00076335/1 i której właścicielem jest Gmina Góra.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem użytkowym o ogólnej powierzchni 79,30 m2.  Budynek jest wyposażony w insta-
lację elektryczną i wodociągową oraz ogrzewanie piecowe.  Stan techniczny budynku do remontu. Dojazd do nieruchomości 
drogą asfaltową.
2. Nieruchomość jest przeznaczona na cele zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych   i ogrodniczych.
3. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia na własność. 
4. Cena wywoławcza wynosi 31.250,00 zł. 
( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Sprzedaż budynku następuje na warunkach określonych  w art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221,    z późniejszymi zmianami), sprzedaż gruntu zabudowanego następuje na 
warunkach określonych w art. 29 ust. 5 tejże ustawy – podlegają zwolnieniu od podatku VAT. 
5. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych 
wolne są od wpisów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta   i Gminy w Górze ul. Mic-
kiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel. 0655443628. Ogłosze-
nie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze- www.gora.com.pl- w dziale  PRZETARGI.
7. Wadium w wysokości 3120, 00 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, najpóź-
niej do dnia  12.10. 2017 r. – na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem 
„Przetarg na działkę nr 211” lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy – pok. nr 24 (na parterze).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2017 O GODZINIE 9:00   W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA  I GMINY W  
GÓRZE ( POK. NR 106).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium   w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji 
przetargowej w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób 
reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo ( upoważnienie),
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz.1061 z późniejszymi zmianami)
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami   z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi 
zmiana) - upłynął w dniu                14 marca 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchy-
lenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zwraca się  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.     

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU 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. Gabriela Narutowicza 9/2,  Czernina, ul. Gabriela Narutowicza 10/4, Góra, ul.  Bojowników o Wolność i Demokrację 3/1
Góra, ul. Głogowska 51/13, Góra, ul. Władysława Reymonta 19/6
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych– pok.106 Urzędu Miasta i 
Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

BURMISTRZ GÓRY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Ligota, oznaczona w ewidencji  gruntów jako działka nr:
- 418/4 o powierzchni 0,2900 ha, sklasyfikowana jako: S-PsIII, zapisana w księdze wieczystej LE1G/00085694/1.
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góry, działka nr 418/4 znajduje się w jednostce  bilansowej RM, dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne.  Nieruchomość porośnięta drzewami owocowymi i samosiejakmi.
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 0,31 q pszenicy.
 Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 1000 W POK. 104  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 PAŹDZIERNIKA 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu – 
PKO BP S.A. nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 418/4”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2017, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od 
daty zamknięcia przetargu. 

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

BURMISTRZ GÓRY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)
Nieruchomość położona w obrębie Sołectwa Strumyk, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 21 o powierzchni 0,1100 ha, skalasyfikowana jako N (nieużytek)
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00076328/9. 
Przedmiotową działkę stanowi staw.
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góra działka nr 21 
znajduje się w jednostce bilansowej RM, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne.
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 33,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 900 W POK. 104 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 października 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu – 
PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226  z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 21”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał do-
wodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2017, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od 
daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta   i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr 
GN.6840.18.2017  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Górze, 
oznaczonej jako działka  nr 656/127 o powierzchni 0,0206 ha. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i 
Gminy 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza  nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr 
GN.6840.70.2017  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Górze, oznaczonej jako działka nr 1232 o powierzchni 0,6234 ha.    Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na 
terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i 
Gminy 56-200 Góra ul.  Adama Mickiewicza   nr 1, tel. 065 5443628.

BURMISTRZ GÓRY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położonaw obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 137/1 o powierzchni całkowitej 0,1561 ha, sklasyfikowana jako PsIV.                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 17 czerwca 2016 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2016 r., II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 24 stycznia 2017 r. 
oraz III przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 28 czerwca 2017 r. – nie odbyły się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i 
Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 36.500,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z  2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.650,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 października 2017 r. w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 137/1”. Data 
wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają 
tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty 
zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

BURMISTRZ GÓRY 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Glinka, oznaczona  
w ewidencji gruntów jako działka nr:

- 308 o powierzchni całkowitej 0,0243 ha, sklasyfikowana jako dr.   Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081461/1. Działka wolna jest od ciężarów, 
ograniczeń i hipotek.    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, 
nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Dojazd do nieruchomości drogą brukową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną  i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 17 czerwca 2016 r.
I przetarg ustny ograniczony na zbycie działki wyznaczony na dzień 18 sierpnia 2016 r., II przetarg ustny ograniczony wyznaczony na dzień 27 stycznia 2017 r. oraz III przetarg ustny 
ograniczony wyznaczony na dzień 28 czerwca 2017 r. – nie odbyły się.Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości sąsiednich, ze względu na ograniczone 
możliwości zagospodarowania działki (jej kształt, niewielką powierzchnię i położenie). Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na trzy dni przed dniem przetargu (tj. do 
dnia 23 października 2017 r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,    ul. Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  
- pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 6.200,00 zł. Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2016 r.  poz. 710 z późniejszymi zmianami).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 PAŹDZERNIKA 2017 R. O GODZ. 1000  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej   do dnia 23 października 2017 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 
24 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 308”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych       i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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IV Bieg Dziczkiem 
W dniu 17 września 2017 r. w Górze odbył się IV „Bieg Dziczkiem”, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Maratończyk Góra”, wspólnie z firmą Euforia-
biegacza.pl oraz Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Górze. 

W imprezie wzięła udział Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz wraz z Zastępcą Burmistrza 
Góry Andrzejem Rogalą. Na 

ręce Joanny Gezeli, Burmistrz 
Góry złożyła podziękowania 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację 4 edycji 

„Biegu Dziczkiem”. Burmistrz 
Góry podziękowała za przygoto-
wanie imprezy, która jak zwykle 
stała na wysokim poziomie orga-

nizacyjnym, za popularyzację 
sportu, przyrody oraz promo-
cję Gminy Góra w regionie. 
Dziękując za współpracę i za-
angażowanie Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz życzyła 
sukcesów i powodzenia w re-
alizacji kolejnych inicjatyw, 
natomiast uczestnikom po-
wodzenia w rywalizacji spor-
towej, pozytywnych wrażeń 
na trasie Biegu oraz satysfakcji 
z osiągnięcia zaplanowanych 
wyników na mecie. W tym 
roku na stracie pojawiło się 
prawie 300 zawodników. Star-
towały przedszkolaki na dy-

stansie 100 m; uczniowie kl. I-III 
na dystansie 500 m; kl. IV-VI na 
dystansie 900 m; kl. VII i II-III 
gimnazjalnych (dystans 1400 m) 
oraz bieg główny na dystansie 5 
km i 10 km.  Bieg „Dziczkiem” z 
roku na rok zyskuje coraz większą 
popularność, a sprzyja temu nie 
tylko dobra organizacja, ale także 
rodzinna atmosfera i zdrowa ry-
walizacja. Jest to wspaniała forma 
aktywności fizycznej dla całych 
rodzin, do której gorąco wszyst-
kich zachęcamy.

Dziecięce Zawody Wędkarskie 
W sobotę 26 sierpnia 2017 r. na stawku przy ul. Sportowej od-
były się Zawody Wędkarskie dla dzieci o Puchar Burmistrza 
Góry. W imprezie wzięła udział Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Izabela Baranowska.

Burmistrz Góry na ręce Preze-
sa górowskiego Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego Zenona 
Uglika złożyła podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w 
organizację zawodów i za stwa-

rzanie warunków do rozwija-
nia pasji wędkowania wśród 
najmłodszych mieszkańców 
Ziemi Górowskiej. Podzięko-
wała także za zaangażowanie 
członków górowskiego PZW 
w podejmowanie inicjatyw oraz 
promocję Gminy Góra. Nato-
miast wszystkim uczestnikom 

Zwodów życzyła powodzenia oraz 
świetnej zabawy  i rywalizacji zgod-
nie z zasadą fair play. Każdy uczest-
nik otrzymał od szefowej Gminy 
Góra słodki upominek. Z kolei 
Prezes Zenon Uglik podziękował 

Burmistrz Góry za wspieranie 
działań górowskiego Koła PZW 
oraz obecność na organizowanych 
Zawodach. Burmistrz Góry oraz 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu otrzymały od mło-
dzieży biorącej udział w Zawodach 
czerwone róże.

REd.

W dniu 24 września 2017 roku 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz wzięła udział w Maratonie 
MTB, którego organizatorem 
było Stowarzyszenie Sto Procent 
Pasji, Leszczyńska Liga Rowe-
rowa oraz Ośrodek Kultury Fi-
zycznej w Górze. W organizację 

włączyła się także Lokalna Grupa 
Działania „Ujście Baryczy” oraz 
Stowarzyszenie Gmin Turystycz-
nych Wzgórz Trzebnickich i Do-
liny Baryczy, które przygotowały 
Piknik Rowerowy dla dzieci.
W tegorocznej edycji Maratonu 
MTB w Górze wzięło udział po-

nad 240 uczestników z różnych 
regionów. Uczestnicy startowali 
w 3 kategoriach, w których naj-
dłuższa trasa to 58 km.
Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz na ręce Prezesa Stowarzy-
szenia Sto Procent Pasji Janusza 
Tumiłowicza złożyła podzięko-

wania dla wszystkich zaangażo-
wanych w organizację kolejnej 
edycji Maratonu MTB, który 
na stałe wpisał się w gminny ka-
lendarz imprez. Podziękowania 
dotyczyły także wspaniałej pro-
mocji jaką jest organizacja Mara-
tonu dla uczestników z całej Pol-

Maraton MTB
ski. Dziękując za zaangażowanie, 
poświęcony czas i profesjonalizm 
Burmistrz Góry życzyła orga-
nizatorom kolejnych pięknych 
edycji Maratonu, a uczestnikom 
powodzenia na trasie i bezpiecz-
nego dotarcia na metę. Burmistrz 
Góry słowa podziękowań skie-
rowała także do radnych Gminy 
Góra - Mariusza Dziewica i Ada-
ma Chmiela, którzy włączyli się 
w organizację Maratonu.
Punktualnie o godz. 11.00 Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 
dokonała otwarcia Maratonu i 
wypuściła na trasę pierwszą grupę 
zawodników, którzy do przeje-
chania mieli 58 km.
Chwilę później do startu szyko-
wali się uczestnicy na trasie Mini 
obejmującej 35 km, a następnie 
grupa młodzików. O godz. 11.30 
wyruszyli także najmłodsi uczest-
nicy, którzy po dotarciu na metę 
otrzymali piękne, w pełni zasłu-
żone medale. Wyniki zawodów 
na stronie organizatora.Wszyst-
kim zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy.


