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70 lat Koła Łowieckiego „Bór”
W dniu 30 września 2017 r. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz i Starosta 
Powiatu Górowskiego Piotr Wołowicz wzięli udział w uroczystości 70-lecia 
działalności Koła Łowieckiego „Bór” w Górze. Uroczystość rozpoczęło ode-
granie sygnałów myśliwskich i wprowadzenie sztandarów Kół Łowieckich. 
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Inauguracja roku akademickiego
W dniu 18 października 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w 
Górze odbyły się uroczystości Jubileuszowe z okazji 10-lecia działalności 
Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, połączone z inauguracją roku 
akademickiego 2017/2018.
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Od lewej: Ewa Miłaszewicz nauczycielka z ZSPiP w Czerninie, Dorota Adamska Dyrektor ZSPiP w Czerninie, Helena Szczepańska Dyrektor Przedszkola Publicznego 
nr 3, Leszek Stecki Dyrektor ZSPiP w Witoszycach, Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Góry, Danuta Paruch Dyrektor ZSPzOI w Glince, Piotr First Dyrektor ZSPiP w 
Ślubowie,  Bożena Domańska- Dyrektor SP nr 3, Izabela Baranowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UMiG w Górze
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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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Zakończono budowę drogi 
w Radosławiu
W ostatnich dniach września br. dokonano odbioru technicz-
nego oraz końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław”. 

Zadanie obejmowało: budowę 
drogi o długości 400,00m i sze-
rokości 4,50 m o nawierzchni 

asfaltowej z uwzględnieniem 
zatoki postojowej; budowę zjaz-
dów na drogi gruntowe oraz 
zjazdów indywidualnych; prze-
budowę skrzyżowania drogi z 
drogą powiatową; konserwację 
bieżących rowów przydrożnych, 
oczyszczenie przepustów drogo-
wych pod zjazdami i skrzyżo-

waniem oraz wymianę jednego 
przepustu.
Wykonawcą prac było Przed-

siębiorstwo Drogowo - Melio-
racyjne „DROGOMEL” A. 
Skoczylas - K. Głuszko Spół-
ka Jawna, z siedzibą w Górze. 
Wartość umowy wyniosła  390 
140,33 zł. Gwarancja na wybu-
dowaną drogę wynosi 60 mie-
sięcy. 

Fundusz sołecki na plac zabaw
Dokonano odbioru końcowe-
go zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa placu zabaw w m. 

Chróścina” ETAP I. Zakres ro-
bót budowlanych obejmował 
wyposażenie placu zabaw w 
urządzenia i elementy wyposa-
żenia, a były to: zestaw zabawo-
wy wraz z wykonaniem strefy 
bezpieczeństwa wokół urządze-
nia, huśtawka wagowa „ważka”, 
ławka, kosz na śmieci, regula-
min korzystania z placu zabaw.
Prace wykonane zostały przez 

Zakład Usług Leśnych Zbi-
gniewa Sieroty z Goli Wąso-
skiej. Wartość zadania wynosi 

10 120,00 zł brutto z 36 mie-
sięcznym terminem gwarancji. 
Zadanie zostało sfinansowane 
w ramach funduszu sołeckiego 
2017 r.

Budowa sieci kanalizacji 
W miejscowości Borszyn Wielki prowadzone są prace przy bu-
dowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyj-
nego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Borszyn Mały oraz Borszyn Wielki.

W ramach inwestycji zosta-
nie wybudowana: sieć z rur 
PVC 200 o długości ok. 2847 
mb,   rurociąg tłoczny z rur PE 
100 o długości ok. 3100 mb, 
doprowadzenia do posesji z rur 
PVC 160 o długości ok. 360 
mb, studzienki betonowe – 72 
szt., studzienki na doprowadze-
niach do posesji – 63 szt.,  tłocz-
nie ścieków – 2 szt. Wybudo-
wana sieć kanalizacji sanitarnej 
zostanie podłączona do istnie-
jącej sieci w m. Giżyn (gmina 
Bojanowo), połączonej z oczysz-
czalnią ścieków w Gołaszynie. 
Wykonawcą robót jest firma 
HYDROHAND - Andrzej 
Guździoł z Czekanowa, pow. 
Ostrów Wlkp., a ich wartość 
wynosi 3 079 368,36 zł. Termin 
zakończenia robót wyznaczono 
na dzień 30 grudnia 2017 r. Na 

przedmiotową inwestycję gmi-
na otrzyma dofinansowanie z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w 
kwocie 1 953 630 zł. Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Borszyn Wiel-
ki i Borszyn Mały współfinan-
sowana jest z ze środków Unii 
Europejskiej w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulep-
szeniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie 
energii”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 operacja 
typu  „Gospodarka wodno-ście-
kowa”.

Przebudowa Szkoły Podstawowej 
na żłobek
Trwają prace budowlane zwią-
zane z przebudową byłej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Górze przy 
ul. Piastów w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudo-
wa Szkoły Podstawowej  nr 1 
przy ul. Piastów w celu utwo-
rzenia żłobka i klubu dziecięce-
go”. Przedmiotem zadania jest 
wykonanie robót remontowych 
związanych z dostosowaniem 
budynku do nowej funkcji użyt-
kowej.
Obecnie wykonawca wykonał 
prace związane z: montażem 
nowych okien PCV, rozbiórką 
(rozbiórka ścian wewnętrznych 
i starej instalacji deszczowej),  
zakończono roboty murowe 
(murowano nowe ścianki dzia-
łowe tworząc nowy układ funk-
cjonalny budynku), zakończono 
montaż nowego ogrodzenia pa-
nelowego, zakończono montaż 
nowej instalacji deszczowej z 
dachu, rozpoczęto prace zwią-
zane z przygotowaniem terenu 
działki pod przyszłe zagospoda-
rowanie.
Wykonywane są prace związane 
z: układaniem nowej instala-
cji elektrycznej (oświetleniowa 
i gniazdkowa), tynkowaniem 

ścian wewnętrznych, montażem 
instalacji wentylacji i klimatyza-
cji, ociepleniem budynku.
Prace remontowo-budowlane 
są prowadzone w sposób zor-
ganizowany i dynamiczny. Ich 
wykonawcą jest firma HOME 
SYSTEM Sp. z o.o., z siedzi-
bą w Lesznie, reprezentowana 
przez Prezesa Zarządu Stanisła-
wa Korabika. Planowane zakoń-
czenie inwestycji do 10 grudnia 
2017 r.

Zadanie jest współfinansowa-
ne w  ramach Programu Ma-
luch Plus 2017 w wysokości 
1  149  344,40 zł. Całość prac 
jest wykonywana pod nadzo-
rem inwestorskim, którą pełni 
Marcin Kaczmarek, Biuro usług 
Projektowych z Krobi. Rodzice 
maluszków z zainteresowaniem 
śledzą postępy prac, aktualnie 
zgłoszono ponad 70 dzieci, któ-
re korzystałyby z klubu malucha 
i ze żłobka.

REd.
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XL Sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 2.10.br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Góra odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej 
Góry. W obradach udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Skarbnik Miasta i 
Gminy Góra Marek Balowski. 

W trakcie sesji radni uchwalili 
następujące uchwały: zmienia-
jącą uchwałę budżetową Gminy 
Góra na rok 2017; zmieniającą 
wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Góra; w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Górowskiego; zmienia-
jącą uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Dolnośląskiego; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Górowskiego; w 
sprawie udzielenia dotacji na 

wydatki bieżące i inwestycyj-
ne dla jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. W dalszej 
części ogłoszono wolne głosy i 

wnioski. W związku z ich bra-
kiem obrady zakończono.

Burmistrz Góry członkiem Rady Programowej 
Programu Rozwoju 
Miło nam poinformować, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski powołał 
Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz na członka Rady Programowej Programu Rozwoju pn. Dol-
ny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia.

Program ten to nowatorska ini-
cjatywa, dzięki której Dolny Śląsk 
uzyska pozycję lidera w zakresie 
produkcji żywności nowej ge-

neracji, wytwarzanej przez prze-
mysł o wysokim współczynniku 
innowacyjności. Posiadany przez 
Dolny Śląsk potencjał sprawia, że 
w przeciągu najbliższych lat nasz 
Region może stać się najbardziej 
konkurencyjnym w skali świato-
wej producentem zdrowej żywno-
ści - funkcjonalnej, suplementów 
diety, nutraceutyków i żywności 
wysokiej jakości. Odpowiedzią na 
współczesne wyzwania jest Pro-
gram Rozwoju „Dolny Śląsk. Zie-
lona Dolina Żywności i Zdrowia”. 
Program został opracowany na 
podstawie przepisów Ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju. Rola li-

dera Programu została powierzona 
przez Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego Uniwersytetowi Przy-
rodniczemu we Wrocławiu. Prace 

nad programem były realizowane 
w formule szerokiego partnerstwa 
angażującego środowisko nauko-
we, samorządowe i gospodarcze. 
Realizacja założeń Programu wy-
maga dokładnego zapoznania się z 
jego wizją, celami, możliwościami, 
wymaga również utożsamienia się z 
samą ideą, bowiem Program „Dol-
ny Śląsk. Zielona Dolina Żywności 
i Zdrowia” jest programem kre-
atywnym nieustannie rozwijają-
cym się i samoistnie doskonalącym 
się. Województwo posiada duże 
zasoby intelektualne, technolo-
giczne oraz doświadczenia orga-
nizacyjne, a nade wszystko bardzo 
dobrą współpracę instytucjonalną 

(nauka, biznes, administracja) i 
jest predestynowane do podjęcia 
się tak skomplikowanego działania 
logistycznego. Idea utworzenia w 

latach 2016-2020 i dalej do 2030 
r. Programu „Dolny Śląsk. Zielona 
Dolina Żywności i Zdrowia” obej-
muje działania na różnych płasz-
czyznach – naukowych, edukacyj-
nych, biznesowych i społecznych. 
Program „Zielona Dolina” to in-
nowacyjne rozwiązywanie proble-
mów społeczno-gospodarczych z 
wykorzystaniem zasobów ma-
terialnych i niematerialnych w 
celu doskonalenia jakości życia 
społeczeństwa w Regionie.

Młodzież z Herzbergu z wizytą
W dniu 25.09.br. w budynku Starostwa Powiatowego w Gó-
rze odbyło się spotkanie lokalnej władzy z młodzieżą z miasta 
partnerskiego Herzberg oraz uczniami Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Górze. 
W spotkaniu udział wzięli: 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, Starosta Powiatu Gó-
rowskiego Piotr Wołowicz, 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Izabela Ba-
ranowska, Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
Magdalena Mielczarek oraz w 
roli tłumacza Izabela Kuchar-
ska- nauczycielka j. niemieckie-

go w ZSO. 
Starosta górowski Piotr Wo-
łowicz przedstawił zgroma-
dzonym strukturę samorządu 
powiatowego, zadania jakie 
realizuje, natomiast Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz opo-
wiedziała o zadaniach gminy i 
współpracy jaka została zawią-
zana z miastem Herzberg w 

1993 roku. Wyraziła także ra-
dość z obecności mieszkańców 
Herzberga w Górze. Wszystkich 
zgromadzonych zaprosiła rów-
nież na obchody 25-lecia współ-
pracy z Herzbergiem, które od-
będą się w 2018 roku. Kończąc 
Burmistrz Góry podziękowała 
Dyrekcji i nauczycielom ZSO 
za współpracę z przyjaciółmi 
z Niemiec, wymiany młodzie-
ży i obecność na spotkaniu, a 
uczestnikom życzyła udanego 

pobytu w Górze i miłych wra-
żeń.  Starosta Górowski oraz 
Burmistrz Góry otrzymali z rąk 
Tanji Kühlewind –nauczycielki 
z Herzbergu drobne upominki, 
a wszyscy obecni na spotkaniu 
zostali obdarowani przez Bur-
mistrz Góry i Starostę Górow-
skiego gadżetami promującymi 
Ziemię Górowską. Na zakoń-
czenie zrobiono pamiątkową, 

wspólną fotografię.
Dwa dni później miało miejsce 
drugie spotkanie władz samo-
rządowych Gminy, tym razem 
z Dyrektor Gimnazjum w He-
rzbergu Brigittte Gӧtz. Podczas 
rozmowy Dyrektor dziękowała 
za bardzo miłe przyjęcie, go-
ścinę oraz możliwość zwiedze-
nia miasta i odbycia spotkań z 

przedstawicielami władzy gmin-
nej i powiatowej. Burmistrz 
Góry podziękowała za utrzymy-
wanie współpracy i chęci do od-
wiedzania Góry. Zaprosiła tak-
że Dyrektor Brigittte Gӧtz na 
przyszłoroczne obchody 25-le-
cia partnerstwa pomiędzy Górą 
i Herzbergiem.

Od lewej: Burmistrz Góry irena Krzyszkiewicz, Rektor uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
Tadeusz Trziszka, marszałek Województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski



4

Byli w Parlamencie Europejskim
Od 15 do 19 październi-
ka br. 6 uczniów górowskich 
szkół (Wiktoria Chrzanowska 
z Gimn. nr 1, Adam Zeid i 
Oskar Iwanowski z Gimn. nr 

2, Dawid Szmanda, Aleksandra 
Żmiejewska, Magdalena No-
wakowska z ZSO) wraz z opie-
kunami Elżbietą Maćkowską i 
Tomaszem Woźniczką uczest-
niczyli w wizycie studyjnej w 
Brukseli. Wyjazd był nagrodą w 
konkursie o Unii Europejskiej, 
którego organizatorem była 
Gmina Góra, we współpracy 
z biurem Posła do Parlamentu 
Europejskiego Bogdana Zdro-
jewskiego i pod patronatem 
Burmistrz Góry Ireny Krzysz-
kiewicz. 
Głównym celem wyjazdu była 
wizyta w Parlamencie Europej-
skim i spotkanie z eurodepu-
towanym Bogdanem Zdrojew-
skim. W trakcie spotkania nasza 
młodzież świetnie się zaprezen-
towała, a należy pamiętać, że 
byli nieliczną grupą gimnazjalną 
wśród studentów i licealistów. 
Adam Zeid zadał dwa pytania 
europosłowi (nt. „przyszłości 
Polski w UE, w świetle aktual-
nych działań polskiego rządu” i 
nt. „pomocy UE dla państw, do 
których przybywają uchodźcy”, 
natomiast Dawid Szmanda py-
tał o stanowisko, jakie zajmuje 
UE w sprawie konfliktu z Koreą 
Płn. Europoseł B. Zdrojewski 
w niezwykle taktowny i kultu-
ralny sposób odpowiadał na te i 

inne pytania kierowane do nie-
go ze strony młodzieży. Udzie-
lał szczegółowych odpowiedzi, 
aczkolwiek z dyplomatycznym 
wyczuciem. Jest to człowiek o 

wielkiej kulturze politycznej i 
szerokiej wiedzy oraz doświad-
czeniu. Po spotkaniu wszyscy 
udali się do stołówki dla posłów 
na lunch. Było to dla  grupy 
dolnośląskiej wielkie wyróżnie-
nie, gdyż nie wszyscy zaproszeni 
przez eurodeputowanych dostę-
pują tego zaszczytu. Na „wła-
snej skórze” doświadczyliśmy 
dokładnych kontroli w trakcie 
przekraczania kolejnych „bra-
mek”.
Oprócz wizyty w Parlamencie 
Europejskim uczestnicy wy-
jazdu zwiedzali Brugię – prze-
piękne miasto w północno-za-
chodniej części Belgii, pływali 
kanałami w historycznej części 
miasta, która nazywana jest fla-
mandzką Wenecją. M.in. zo-
baczyliśmy Burg – Bazylikę św. 
Krwi, gdzie znajduje się reli-
kwia z krwią i wodą po obmy-
ciu Chrystusa zdjętego z krzyża, 
wieżę Belfort, Kościół NMP, 
a w samej Brukseli: m.in. Plac 
Giełdy, kościół św. Mikołaja, 
Plac Agory, Galerię św. Huber-
ta, widzieliśmy Pałac Królewski, 
Kościół Norte Dame de Sablon, 
Pałac Sprawiedliwości i wiele 
innych zabytkowych miejsc, w 
tym turystyczne atrakcje jaki-
mi niewątpliwie są, obok w/w: 
siusiający chłopiec (Manneken 

Pis), dziewczynka i pies. Wi-
dzieliśmy również instalacje 
współczesne, komiksowe, który 
wiele w Brukseli. Przed powro-
tem do kraju byliśmy również 

pod Waterloo. Ogromne wra-
żenie wywarły rozległe pola, na 
których rozegrała się słynna bi-
twa z 1815 r., gabinet figur wo-
skowych oraz fragment bitwy 
w 3D i inscenizacje związane 
z tamtym wydarzeniem. Prze-
wodnikiem był nieoceniony, 
świetnie merytorycznie przygo-
towany Marek Suberlak, któ-
rego firma Autokar Polska za-
pewniła bezpieczny i wygodny 
przejazd do Belgii i z powrotem.  
Pięknie dziękujemy wszystkim, 
którzy umożliwili nam pobyt 
w Brukseli – mówią uczestnicy 
wyjazdu. 

em

Szukali śladów cystersów
12.10.2017 r. 32 – osobowa 
grupa słuchaczy Górowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
uczestniczyła w kolejnej wyciecz-
ce związanej z cystersami. Tym 
razem szukano śladów szarych 
braci w kościołach na Ziemi 
Górowskiej. Głównym celem był 
kościół p.w. św. Marcina w Sici-
nach z XVIII w.. Dzięki gościnno-
ści ks. kanonika Tadeusza Śliwki 
zwiedziliśmy ten piękny baroko-
wy obiekt sakralny, podziwiając 
działa Mangoldta, Bentuma, 
Axtera i Fedlera. Po drodze od-
wiedziliśmy kościół p.w. Zesłania 
Ducha Świętego w Żuchlowie. 
Pochodzi z XIX wieku, więc cy-
stersów tam nie uświadczysz, ale 
jest tam obraz MB z Dzieciątkiem 
słynący, cudami, przywieziony 
do Żuchlowa przez uciekinierów 
z Sasowa (dzisiejsza Ukraina). W 
kolejnym kościele – p.w. Michała 
Archanioła w Żabinie bezpośred-
nich śladów obecności cyster-

sów też nie było, ale sam kościół 
jest świadectwem budownictwa 
preferowanego przez zakon i 
jak twierdzą niektórzy historycy 
reprezentuje tzw. strzechę krze-
szowską. Natomiast w kościele w 
Osetnie po tym samym wezwa-
nie, odnaleziono  fragment ołta-

rza pochodzący z XV-wiecznego, 
kamiennego  kościoła w Sicinach, 
który do cystersów już wtedy na-
leżał. Uczestnicy wycieczki, jak 
przystało na studentów, samo-
dzielnie wykonywali też zadania. 
Musieli odszukać odpowiednie 
płyty epitafijne w osetneńskim 
kościele, poświęcone konkretnym 
osobom. Wszystkie grypy spisały 
się na piątkę. I ostatnim obiek-
tem sakralnym był  kościół p.w. 
św. Jakuba w Starej Górze. Wg 
niektórych historyków znajdują 
się tutaj, a konkretnie w kapli-
cy poświęconej św. Katarzynie, 
malowidła Axtera, tego samego, 
który zdobił klasztor cysterski w 
Lubiążu, kościół św. Walentego w 
tejże samej miejscowości, kościół 
w Sicinach i inne. Wyjazd udany, 
zakończony gorącym posiłkiem w 
restauracji Rosette. Słowa podzię-
kowania słuchacze GUTW kieru-
ją do księży proboszczów, którzy 
udostępnili kościoły do zwie-

dzania i penetracji, a byli to ks. 
kan. Tadeusz Śliwka, ks. Ryszard 
Skocz, wicedziekan Stanisław 
Długowski, ks.kan. Mariusz Ko-
pras. Przewodnikiem była opie-
kunka Pracowni Historii Ziemi 
Górowskiej E. Maćkowska.

REd.

Odwiedziny w Osetnie Małym
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz wraz z Zastępcą Bur-
mistrz Góry Andrzejem Roga-
lą spotkała się z sołtysem wsi 
Osetno Małe i przysiółek Kie-
tlów Krzysztofem Stępniem.
Tematem spotkania były inwe-
stycje, które zostały zrealizowa-
ne na terenie sołectwa, m.in. 
budowa drogi w Osetnie Ma-
łym oraz utwardzenie drogi w 
Kietlowie w ramach funduszu 
sołeckiego. W trakcie spotkaniu 
poruszono także temat plano-

wanego wydatkowania fundu-
szu sołeckiego w roku 2018. 
Omówiono działania, jakie pla-

nowane są do realizacji przez so-
łectwo w najbliższym czasie.

AG
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Aktywna tablica 
Miło nam jest poinformować, że pięć szkół podstawowych z terenu Gminy Góra zakwalifikowa-
nych zostało do objęcia ich wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

Do programu zakwalifikowano 
szkoły: Szkoła Podstawowa nr 
1 im. B. Prusa w Górze, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. W. Bro-
niewskiego w Górze,  Zespół 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le im. św. Huberta w Czerninie, 
Zespół Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole im. W. Reymonta 
w Witoszycach, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi w Glince. Każ-
da ze szkół otrzyma dofinanso-
wanie w kwocie 14 tys. zł. Łącz-

na kwota dofinansowania to 
70 000,00 zł. W ramach udzie-

lonego wsparcia finansowego 

szkoły mogą zakupić  pomoce 
dydaktyczne: tablicę interaktyw-
ną, projektor lub projektor ultra-
krótkoogniskowy, głośniki lub 
inne urządzenia pozwalające na 
przekaz dźwięku, interaktywny 
monitor dotykowy o przekątnej 
ekranu co najmniej 55 cali.

Wizyta gości z Ukrainy
Pod koniec września w Gó-
rze gościła grupa Ukraińców, 
którzy przyjechali na grób 
swojego przodka, pochowane-

go na górowskim Cmentarzu 
Żołnierzy Armii Radzieckiej. 
W dniu 27.09.br. spotkała się 
z nimi Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz.  Jak stwierdzili 
mają to szczęście, że udało im 
się odszukać swojego dziadka 
Fiodora Aleksiejewicza   To-
kowoj, który zginął 8 lutego 
1945 r. pod Ścinawą, a jego 
prochy spoczywają w mogile 

nr 5 górowskiego cmentarza. Z 
uznaniem wyrażali się o pamięci 
i szacunku Polaków do zmar-
łych żołnierzy pochowanych na 

cmentarzu w Górze. Zaskoczeni 
byli dbałością jaką otoczono po-
chowanych na cmentarzu. Pa-
dło również wiele słów zachwy-
tu do tego co dzieje się w Polsce 
i jak bardzo Polska, szczególnie 
w ostatnim okresie czasu rozwija 
się i zmienia.

AG
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Nasi we władzach krajowych
W dniu 30.09. 2017 roku w Białymstoku odbył się Zjazd 
Krajowy Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. W Zjeździe 
uczestniczyli przedstawiciele kół Towarzystwa z terenu całego 
kraju. W trakcie posiedzenia zostały wybrane władze krajowe 
Towarzystwa na 4 - letnią kadencję. 

Nasze miasto reprezen-
towane było przez Jerze-
go Jakuczuna – Prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół 
Grodna i Wilna w Górze. 

W głosowaniu tajnym do 
władz krajowych wybrano 
2 przedstawicieli z regionu 
dolnośląskiego, tj. Mariana 
Pacholaka z Wrocławia oraz 
Jerzego Jakuczuna z Góry. 

Liderzy Edukacji Ekologicznej nagrodzeni
W dniu 26.09.2017 r. we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród Lide-
rom Edukacji Ekologicznej w 2017 roku, w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Eko-
rozwój „Ziemia dla Wszystkich”. 

W uroczystości udział wzięła 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, Dyrektor Zespołu 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le im. J. Korczaka w Ślubowie 

Piotr First, Dyrektor Zespołu 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le im. św. Huberta w Czerninie 
oraz delegacje uczniów z w/w 
szkół. O przyznaniu tytułu Li-
derów Edukacji Ekologicznej 

decydowało głosowanie człon-
ków Dolnośląskiego Forum 
Edukacji Ekologicznej, m.in. 
przedstawiciele Wydziału Śro-
dowiska Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Dolnoślą-
skiego, Dolnośląskiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych, Dol-
nośląskiego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli, Wrocław-
skiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli oraz Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu. W wy-
niku głosowania tytuł Lidera 
Edukacji Ekologicznej w kate-
gorii szkół podstawowych przy-
znany został Zespołowi Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole im. 
J. Korczaka w Ślubowie. Szkoła 
w Ślubowie oprócz tytułu Li-
dera otrzymała także Certyfikat 
Szkoły Promującej Ekorozwój 
oraz nagrodę 1 000,00 zł, którą 
wręczył Dolnośląski Wicekurator 
Oświaty we Wrocławiu – Janusz 
Wrzal. 
W programie udział wzięła jesz-
cze jedna placówka oświatowa 
z Gminy Góra -  Zespół Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole im. 
św. Huberta w Czerninie, która 
otrzymała Certyfikat Szkoły Pro-
mującej Ekorozwój. Serdecznie 
gratulujemy!!!

Gratulujemy wyboru i ży-
czymy owocnej pracy. Cieszy 
fakt, żę TPGiW tak inten-
sywnie działa, czego dowody 
mamy obserwując pracę Za-

rządu, podejmowane inicja-
tywy i organizoane wycieczki.

Proseminarium Salo 12 w Herzbergu
W dniach 29.09.2017-
01.10.2017 r. odbyło się 
proseminarium Salo 12, 
podsumowujące spotkanie 
młodzieży polsko-niemiec-
kiej uczącej się języka espe-
ranto, które miało miejsce 

w czasie wakacji w Herzberg 
am Harz. W spotkaniu ze 
strony polskiej uczestniczyły: 
Lidia Nowak, Teresa Sibilak i 
Iwona Sawicka. Podczas spo-
tkania rozmawiano również 
na temat przyszłej współpra-

cy oraz ustalono termin przy-
szłorocznego SALO 13, które 
odbędzie się w Polsce.

REd.
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Festyn Charytatywny „Czernina dla Hani”
W dniu 30.09. 2017 r. w Czerninie odbył się festyn charytatywny „Czernina dla Hani” na rzecz 
6 - letniej mieszkanki tej wsi Hani Tomczak. Dziewczynka od stycznia br. zmaga się z ostrą bia-
łaczką limfoblastyczną. Organizatorami festynu był Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. 
św. Huberta w Czerninie oraz Stowarzyszenie „Młodzi-Młodym” w Górze. 

O godz. 11.30 na Orliku przy 
szkole rozegrany został Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrz Góry. Wzięły w nim 

udział 4 drużyny reprezen-
tujące Policję, Straż Pożarną, 
Nadleśnictwo Góra Śląska oraz 
„Koronę Czernina”. W turnie-
jowych rozgrywkach najlepsza 
okazała się drużyna Policji, któ-
ra zajęła I miejsce. 
O godz. 14.00 dokonano ofi-
cjalnego otwarcia festynu. Jako 
pierwsza głos zabrała Dyrektor 
Szkoły Dorota Adamska, która 
przywitała wszystkich przyby-
łych na uroczystość, na czele z 
Burmistrz Góry Ireną Krzysz-
kiewicz. Wśród obecnych był 
także Proboszcz Parafii św. 
Wawrzyńca w Czerninie ks. Ja-
nusz Bobowski, sołtysi, radni 
Rady Miejskiej Góry, mieszkań-
cy Czerniny oraz Gminy Góra 
i okolic. Bohaterką festynu była 
jednak Hania, która przybyła 
na festyn z siostrą Tosią i ro-
dzicami. Następnie głos zabrała 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, która podziękowała or-
ganizatorom za przygotowanie 
festynu w tak szczytnym celu. 
Burmistrz Góry podkreśliła, że 
dobro, które czynimy, zawsze do 
nas wraca. Podziękowania skie-
rowała także do mieszkańców 
Czerniny i okolic za bardzo licz-
ne przybycie i wspieranie akcji. 
W dalszej części swego wystą-
pienia wręczyła Puchar przed-
stawicielom Policji, za zajęcie I 
m. w Turnieju. Pozostali uczest-
nicy otrzymali symboliczne po-
dziękowanie za udział. W ko-
lejnej części festynu głos zabrał 

Prezes Stowarzyszenia „Młodzi
-Młodym” w Górze Arkadiusz 
Gortych, który zachęcał zgro-
madzonych do rejestracji w ba-

zie potencjalnych dawców szpi-
ku kostnego Fundacji DKMS. 
Prezes podkreślił, że w Polsce co 
33 minuty ktoś dowiaduje się 
o tym, że choruje na białaczkę. 
Rocznie to prawie 16 000 osób. 
Po oficjalnym otwarciu festy-
nu nastąpiła część artystyczna 
w wykonaniu uczniów szkoły 
w Czerninie. Dzieci prezento-

wały piosenki, tańce, nawet te 
swego autorstwa. Miłym ak-
centem było także odtworzenie 
nagrania Michała Szpaka, który 
specjalnie dla Hani nagrał kilka 
ciepłych słów, zapewniających o 
tym, że myślami jest przy niej i 
trzyma kciuki za szybki powrót 
do zdrowia. Wielkim zaintereso-
waniem cieszyły się także poka-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej, 
która na sygnałach wjechała na 
teren szkoły. Ochotnicy zaaran-
żowali wypadek samochodowy, 
zaprezentowali akcję wydoby-

wania uwięzionych pasażerów 
z rozbitych aut oraz udzielania 
im pierwszej pomocy. Nie-
mniejszym zainteresowaniem 
cieszyli się harleyowcy, którzy 
prezentowali swoje motocykle 
oraz wozili chętnych na swych 
pięknych maszynach. Podczas 
festynu można było również 
skorzystać z jazdy na kucyku, 
loterii fantowej, pysznych ciast, 
pierogów, galaretek, gofrów, fry-
tek, grochówki, itp. Reporterzy 
Radia Elka obecni na uroczy-
stości prowadzili licytacje war-
tościowych przedmiotów, które 
cieszyły się sporym zaintereso-
waniem. Ostatnimi punktami 
festynu była prezentacja Teatru 
Ognia „Sacrum”, który dał 
piękny pokaz zabawy z ogniem. 
Na koniec miało miejsce loso-
wanie nagrody głównej w loterii 
fantowej. Elementem kończą-
cym festyn był występ zespołu 
Aroband z Góry, który umilał 
czas wszystkim zebranym. 
Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania Burmistrz 
Góry Irenie Krzyszkiewicz za 

ufundowanie pucharu w Tur-
nieju piłki nożnej, obecność i 
hojność podczas festynu. Dzię-
kują także wszystkim tym, 
którzy przyłączyli się do akcji, 
wspierali organizację festynu-
finansowo, rzeczowo i własną 
pracą oraz wszystkim darczyń-
com i ludziom dobrego serca, 
którzy nie są obojętni na choro-
bę dziecka.

Spotkanie Burmistrz 
z Ratownikami Roku
27.09.br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotkała się  z 
delegacją Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Kor-
czaka w Ślubowie, którzy uczestniczyli w akcji „Szkoła dla Na-
dziei” organizowanej przez Fundację „Na Ratunek Dzieciom z 
Chorobą Nowotworową” we Wrocławiu. 

W spotkaniu udział wzięli: 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Izabela Ba-

ranowska, Dyrektor ZSPiP w 
Ślubowie Piotr First, nauczy-
ciele – Bożena Gawlicz i Anna 
Dokładańska oraz ucznio-
wie. Wszystkie szkoły, które 
zaangażowały się w akcję za 
prowadzone działania były 
punktowane, a następnie Jury 
dokonywało podsumowania i 
wybierało „Ratownika Roku” 
w kategorii szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół śred-
nich. Spośród 50 szkół z terenu 
Dolnego Śląska, „RATOW-

NIKIEM ROKU” w katego-
rii szkół podstawowych został 
Zespół Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole im. J. Korcza-
ka w Ślubowie. Delegacja 
uczniów, nauczycieli, rodziców 
na czele z Dyrektorem Pio-
trem Firstem i Sołtys Ślubowa 
Agnieszką Jędryczką odebrała 

z rąk Prezes Fundacji «Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową Agnieszki 

Aleksandrowicz nagrodę w 
postaci wrocławskiego krasnala 
z brązu. W trakcie spotkania 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz pogratulowała dyrekto-
rowi, nauczycielom i uczniom 
kolejnego sukcesu na arenie 
Dolnego Śląska. Podziękowała 
także za zaangażowanie w prze-
prowadzenie akcji, bezintere-
sowną, charytatywną pracę na 
rzecz małych pacjentów cho-
rych na nowotwory, leczonych 
w  Przylądku Nadziei we Wro-

cławiu. „To jest również świet-
na promocja naszej Gminy na 
poziomie woj. dolnośląskiego” 
– zauważyła Burmistrz Góry.
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Zwiedził 56 krajów świata
W dniu 29.09.br. Biblioteka Miejska w Górze gościła wspaniałego gościa - dziennikarza, 
reportażystę, fotografa i podróżnika Tomka Michniewicza. 

Jest on autorem bestsellerowych 
książek podróżniczych „Samsa-
ra”, „Gorączka”, „Swoją drogą” 
oraz „Świat równoległy”. Pro-
wadzi program „Inny świat” 
w telewizji TTV, audycję „W 

drogę” w Radiu Zet (a wcze-
śniej „Reszty świata” w Jedynce 
i „Trójka Przekracza Granice” w 
Trójce). Laureat czterech statu-
etek na festiwalu sztuki mediów 
Mediatravel, nominowany do 
Kolosów i nagrody National 
Geographic „Traveler”. Na swo-
ją pierwszą wyprawę wyruszył 
jako nastolatek, autostopem do 
Kołobrzegu. Dotychczas odwie-
dził ponad 56 krajów, w tym 
kilkanaście z nich wielokrotnie. 
W podróży często spędza poło-
wę roku.
Tomek Michniewicz w górow-
skiej bibliotece po raz pierwszy 
wygłosił prelekcję pod tytułem 

„Nie- normalność o świecie, 
który nie przestaje zaskakiwać”, 
której towarzyszyła prezentacja 
multimedialna. Autor próbował 
wyjaśnić zebranym, że normal-
ność w świecie nie istnieje, że 

nic nie jest jednoznaczne czar-
ne i białe, wszystko zależy od 
perspektywy z jaką patrzymy 
na świat i ludzi. Podróżnik w 
bardzo barwny i interesujący 
sposób opowiadał o podróżach 
po świecie, przedstawiając naj-
bardziej zaskakujące wydarzenia 
jakie go spotkały w drodze. Re-
gularnie organizuje wyprawy na 
Saharę, do afrykańskiego buszu i 
równikowych dżungli, uczestni-
czył w wielu projektach podróż-
niczych. Bardzo duże wrażenie 
na widzach zrobiła prezentacja 
jedzenia, najbardziej obrzydli-
wego jakiego spróbował pod-
czas swoich wypraw, a były to 

robaki posse, azjatyckie insekty, 
pluskwy wodne, robaki morskie 
i nasz rodzimy bigos, który w 
świecie uchodzi za potrawę bar-
dzo obrzydliwą, podobnie jak 
zsiadłe mleko. Przez chwilę ze-
brani goście mogli się przenieść 
w świat obcych i dalekich cywi-
lizacji oraz  poznać zwyczaje i 
obrzędy innych kultur, a także 
relacje międzyludzkie w odle-
głych zakątkach świata. Na ko-
niec padło stwierdzenie, że ludy 
i plemiona  żyjące w bardzo pry-
mitywnych warunkach niczego 
nie mają, ale nie też mają poczu-
cia, że im czegoś w życiu braku-
je i są bardzo szczęśliwi, nato-
miast my ludzie zachodu mamy 
wszystko, ale ciągle czegoś nam 
brakuje. Spotkanie przebiegło w 
bardzo miłej i serdecznej atmos-
ferze, opowieść była prowadzo-
na z ogromnym poczuciem hu-
moru i dystansem do siebie. Na 
koniec autor rozdawał autografy 
i pozował do wspólnych foto-
grafii. Tomek Michniewicz jako 
upominek otrzymał przetwory z 
górowskiej firmy Runoland.
Dziękujemy Stowarzyszeniu 
Twórcze Horyzonty ze Wscho-
wy za pomoc w organizacji spo-
tkania, a Dyrekcji Domu Kul-
tury w Górze za pomoc w  jego 
promocji.

Kolejny Przystanek Literacki 
W piątek, 29 września – w ramach zadania „Przystanek literac-
ki Góra” zorganizowano trzy spotkania autorskie dla dzieci z 
Jolantą Reisch – Klose. Pisarka odwiedziła Zespół Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole w Czerninie, Zespół Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Witoszycach, a na koniec spotkała się w Biblio-
tece Miejskiej w Górze z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 i 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze. 

Jolanta Reisch – Klose to autor-
ka książek dla dzieci („Przygo-
dy kropelki Amelki”, „Wielka 
przeprowadzka Fasolki Karol-
ki”, „Ćma Beatka szuka mamy”, 
„Konie. Suita na cztery kopyta”), 

tłumaczka z języka angielskiego 
(przetłumaczyła książkę dla dzie-
ci „Wiśniewscy. Moja zabawna 
rodzinka”), dziennikarka, ama-
torka podróży i przygód, książki 
pisze z myślą o swojej córeczce 
Zuzi. 
Podczas piątkowych spotkań 
autorka mówiła słuchaczom 
czym różni się proza od poezji. 
Uczniowie dowiedzieli się co to 
jest personifikacja, porównanie 
i onomatopeja. Jolanta Reisch 
- Kloze opowiedziała o swojej 
twórczości i o tym skąd czerpie 
pomysły na książki. W trakcie 
spotkania odpowiedziała na trzy 
ważne pytania: Dlaczego warto 
czytać? Po co nam wyobraźnia? 
Czy książka może być jak lekar-
stwo?. Dzieci dowiedziały się, że 
istnieją co najmniej trzy powo-
dy, dla których warto czytać. A 
są to: możliwość nauczenia się 
czegoś nowego, okazja do wzbo-
gacenia wyobraźni oraz wartości 

terapeutyczne książki. Wszystkie 
spotkania upłynęły w sympa-
tycznej atmosferze. Warto zazna-
czyć, że 29 września przypadał 
Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania, akcja skierowana do 

najmłodszych, która ma na celu 
promowanie czytelnictwa i gło-
śnego czytania.  To właśnie gło-
śne czytanie szczególnie rozwija 
wyobraźnię dziecka, jego wrażli-
wość i rozwój emocjonalny, po-
maga w skupieniu, rozbudowuje 
słownictwo oraz wzmacnia więzi 
rodzinne. Spotkania autorskie 
z Jolantą Reisch – Klose dosko-
nale wpisały się w założenia akcji 
Dzień Głośnego Czytania. 
Zorganizowano je w ramach 
zadania „Przystanek literacki 
Góra”, które jest dofinansowa-
ne z programu „Partnerstwo dla 
książki” ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.
Organizatorami spotkania 
byli: Biblioteka Miejska w Gó-
rze oraz Lokalna Grupa Dzia-
łania „Ujście Baryczy”.

Piotr Gąsowski w Górze
W środę, 04.10. 2017 r., Bibliotekę Miejską w Górze odwiedził Piotr Gąsowski - znany aktor i 
artysta kabaretowy. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania „Przystanek literacki Góra”, 
które jest dofinansowane z programu „Partnerstwo dla książki” ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Piotr Gąsowski promował wyda-
ną w 2017 roku książkę „Co mi 
w życiu nie wyszło”. Spotkanie 
przebiegało w bardzo sympa-
tycznej atmosferze, publiczność 
świetnie się bawiła i nagradzała 
gościa kilkakrotnie brawami. Na 
zakończenie aktor bardzo chęt-
nie rozdawał autografy i pozował 
do wspólnych zdjęć. Piotr Gą-
sowski jako upominek otrzymał 
przetwory od górowskiej firmy 
Runoland. Organizatorami spo-
tkania były: Biblioteka Miejska 
w Górze oraz Lokalna Grupa 
Działania „Ujście Baryczy”.

„Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

dB

ZAPROSZeNIe

Stanisława Chochowska i Ewa Chochowska
zapraszają na wernisaż swych prac malarskich, 
który odbędzie się w „pałacyku” obok Policji, 

ul. Podwale 24 na i piętrze w dniu 18.11.2017 r. 
o godz. 16.00.

Współorganizatorami są: Fundacja Pomocy Szkole 
im. E. machniewicza i Pracownia Historii Ziemi 

Górowskiej
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E. mAćKOWSKA

Dzień Edukacji Narodowej 2017
W dniu 13.10.2017 r. w sali kinowej górowskiego Domu Kultury miała miejsce uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Na widowni zasiedli nauczyciele 
czynni i emerytowani, goście zaproszeni, byli też uczniowie ze szkół i dzieci z górowskich przedszkoli.

Wśród gości byli gospodarze 
uroczystości: Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz oraz 
Wojskowy Komendant Uzu-
pełnień w Głogowie podpuł-

kownik Piotr Mielniczuk, radni 
powiatu górowskiego, wicesta-
rosta Paweł Niedźwiedź, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Zygmunt Iciek wraz z 
radnymi, Zastępca Burmistrz 
Góry Andrzej Rogala, Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego 
Policji w Górze podinspektor 
Jacek Gregor, Zastępca Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Górze młod-
szy brygadier Lucjan Sibilak, 
Prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Górze An-
drzej Rękosiewicz, Komendant 
Miejsko-Gminny OSP w Górze 
Andrzej Wałęga, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Górze Jarosław Szypiłło, pro-
boszcz Parafii p.w. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Kłodzie 
Górowskiej ks. kanonik Stani-
sław Orłowski, Prezes Zarządu 
Oddziału Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Górze Elżbie-
ta Łukaszewicz-Nowakowska, 
Przewodniczący Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ Solidarność 
w Górze Julian Kospiczewicz, 
Prezes Związku Kombatantów 
RP i byłych Więźniów Poli-
tycznych Henryk Adamus wraz 
z kombatantami, Kierownik 
KRUS w Górze Anna Kolibek, 
Prezes Spółdzielni Mleczarskiej 
„DEMI” w Górze Dariusz Dą-

sal, przedstawiciel firmy OSI 
Poland Foodworks Sp. z o.o. 
Aleksandra Cencora, dyrektorzy, 
prezesi i kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Góra i 
Powiatu Górowskiego oraz na-

czelnicy wydziałów i kierownicy 
biur w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Górze i w Starostwie Powiato-
wym w Górze, rodzice, ucznio-
wie oraz przedstawiciele lokalnej 
prasy. Rangę uroczystości pod-
kreślała obecność pocztów sztan-
darowych ze szkół Gminy Góra: 
SP nr 1, SP nr 3, ZSPiP w Wi-
toszycach, ZSPiP w Czerninie, 
ZSPiP w Ślubowie, ZSPzOI w 
Glince.
Uroczystość prowadzili Izabela 
Baranowska, Naczelnik Wy-
działu Kultury Oświaty i Spor-
tu UMiG wraz ze Sławomirem 
Bączewskim Naczelnikiem Wy-
działu Kultury, Oświaty, Sportu 
i Promocji Starostwa Powiato-
wego. Na początku głos zabrała 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz, która w swym wystąpieniu, 
odwołując się do znanych słów 
„takie będą Rzeczpospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie”, zwró-
ciła uwagę, że mimo upływu lat 
słowa te nie straciły na znacze-
niu. Powiedziała „Dzień Eduka-
cji Narodowej to czas nie tylko 
podziękowań, ale też dzień, gdy 
docenia się zaangażowanie, cier-
pliwość nauczycieli w stosunku 
do uczniów i do problemów, z 
którymi boryka się oświata. Na 
nas samorządowców zawsze mo-
żecie liczyć”. Emerytowanym 
nauczycielom Janinie Wlaźlak 
i Czesławowi Błydze, wspólnie 
ze Starostą Górowskim Piotrem 
Wołowiczem, wręczyła bukiety 

pięknych czerwonych róż, nato-
miast dyrektorom szkół nagro-
dy Burmistrz Góry. Otrzymali 
je: Bożena Domańska- SP nr 3, 
Piotr First – ZSPiP w Ślubowie, 
Danuta Paruch – ZSPzOI w 

Glince, Leszek Stecki – ZSPiP 
w Witoszycach, Helena Szcze-
pańska – Przedszkole Publiczne 
nr 3, Dorota Adamska- ZSPiP 
w Czerninie oraz nauczycielka 
wych. fizycznego z tejże samej 
szkoły  Ewa Miłaszewicz. 
Następnie głos zabrał Staro-
sta Górowski Piotr Wołowicz, 

który również złożył serdeczne 
życzenia nauczycielom, zwrócił 
uwagę na fakt, jak w ciągu kilku 
ostatnich lat zmieniła się mło-
dzież i jej zainteresowania, na-
stała era Internetu - a tym szyb-
kim zmianom muszą dorównać 
nauczyciele, którzy są na bieżą-
co z wymogami współczesnego 
świata. Wręczył również nagro-
dy Starosty, a otrzymali je: Ewa 

Gano- dyrektor ZS w Górze, 
Krzysztof Mielcarek – dyrektor 
CKPiU oraz Bernard Bazyle-
wicz – dyrektor PCDNiPPP w 
Górze. 
Prowadzący odczytali także li-
stę nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi, którzy 
decyzją Prezydenta RP za dłu-
goletnią pracę otrzymali złote, 
srebrne i brązowe odznaczenia. 
Złoty Medal Zasługi za Długo-
letnią Służbę otrzymali: Dorota 
Adamska, Jadwiga Deluga, Ce-
zary Kaczor, Zofia Krzyszkie-
wicz, Wiesława Mazur, Marian 
Mazur, Małgorzata Nowak, 
Renata Palczyńska, Krzysztof 
Stopka i Jadwiga Szalkowska. 
Srebrnym Medalem wyróżnie-
ni zostali: Jolanta Dembińska, 
Tomasz Fogt, Agnieszka Niedź-
wiecka, Mariola Papmel, Mał-
gorzata Smolińska i Tomasz 
Woźniczka. Medal Brązowy 
otrzymali: Mariusz Dziewic, 
Dorota Kalinowska, Krystian 
Pacholski oraz Agnieszka Strzyż. 
Decyzją Ministra Edukacji 
Narodowej Medal Komisji 
Edukacji Narodowej otrzyma-
li: Agnieszka Chmiel, Tomasz 
Fogt, Barbara Gudalewicz, 
Aneta Hanusiak, Sylwia Kibał, 

Dorota Nowak, Lidia Nowak, 
Elwira Ryndak, Katarzyna Stec-
ka, Renata Woźny oraz Elżbieta 
Żełobowska-Żłobińska. 
W tym roku nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej otrzymała 
Teresa Witkowska z ZS, a na-
grodę Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty Barbara Bućkowska 
z Gimn. nr 1. Odznaczenia, 
za 50-letnią przynależność do 

ZNP, z rąk prezes OZNP w Gó-
rze Elżbiety Łukaszewicz No-
wakowskiej otrzymały również 
trzy emerytowane nauczycielki: 
Anna Borowiecka, Barbara Rę-
kosiewicz i Janina Głowacka.
Po przemówieniach i nagro-
dach przyszedł czas na część 
artystyczną. Tutaj swe taneczne 
umiejętności pokazały dzieci 
z Przedszkola Publicznego nr 
3 (grupa Tygryski pod opieką 
Marty Raczkowskiej, koło ta-
neczne – op. Barbara Antolak) 
i z Przedszkola Publicznego nr 
1 (grupa Skrzaty – op. Domini-
ka Mikuś-Dzieszkowska, grupa 
Jagódki – op. Ewa Wawrzykow-
ska, grupa Misie – op. Agnieszka 
Strzeczkowska). Z kolei piękny 
wokalny występ dały dziew-
czyny z sekcji wokalnej Domu 
Kultury: Weronika Błażejewska, 
Patrycja Gała, Martyna Witek, 
Weronika Szymańska, przygo-
towane przez instruktora Arka-
diusza Gustawa. 
I tak minął kolejny, doroczny 
Dzień Edukacji Narodowej, 
uroczystość poświęcona tym 
wszystkim, którzy nie szczędząc 
sił, inwencji, czasu na dosko-
nalenie i cierpliwości, nie tylko 
do uczniów, ale i do ciągłych 

zmian w oświacie – uczą, szkolą, 
kształtują pokolenia w duchu i 
patriotyzmu i tolerancji i otwar-
tości ku wszystkiemu, co niesie 
każdy nowy rok.
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Statutowe zadania KŁ 
to ochrona, selekcja, 
dokarmianie, intro-
dukcja, zwalczanie kłu-
sownictwa i ochrona 
środowiska Od lat dbają o podniesie-

nie komfortu życia niewi-
domych i słabowidzących

AG, EmAG, Em

70-lecie Koła Łowieckiego „Bór” 
W dniu 30 września 2017 r. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Starosta Powiatu Górow-
skiego Piotr Wołowicz wzięli udział w uroczystości 70-lecia działalności Koła Łowieckiego „Bór” 
w Górze. Uroczystość rozpoczęło odegranie przez sygnalistów kilku sygnałów myśliwskich, a 
następnie wprowadzono sztandary Kół Łowieckich. 

W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele Kół Łowieckich 
„Bażant” z Góry, „Kaczor” z 
Góry, „Las” z Wrocławia, „Sza-

rak” z Wałbrzycha, „Dzik” z 
Wąsosza. Następnie głos zabrał 
Prezes Koła Łowieckiego „Bór” 
w Górze Jerzy Maćkowski, któ-
ry przedstawił zgromadzonym 
historię działalności Koła. W 
dalszej części wręczono me-
dale za Zasługi dla Łowiectwa 
członkom Koła Łowieckiego. 
Na ręce Prezesa Jerzego Mać-
kowskiego Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz wraz ze 
Starostą Piotrem Wołowiczem 
złożyli bukiet czerwonych 
róż oraz drobny upominek. 
Przedstawiciele lokalnego 
samorządu życzyli wszystkim 
członkom Koła by jubileusz 
stał się impulsem do dalszych 
działań na rzecz rozwoju 
łowiectwa i pozostawienia 
niezmienionych warunków 
środowiska przyszłym 
pokoleniom. Burmistrz Góry 
życzyła także powodzenia 
we wszystkich przejawach 
aktywności łowieckiej oraz 
owocnej współpracy z lokalnym 
samorządem, zgodnie z 
duchem idei św. Huberta. 
Swoje wystąpienie władze 
samorządowe Gminy i Powiatu 
zakończyły myśliwskim „Darz 
bór”. W imieniu Zarządu 
Koła Łowieckiego „Bór” Prezes 
Jerzy Maćkowski podziękował 

Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz i Staroście Piotrowi 
Wołowiczowi za stwarzanie 
warunków do rozwoju dzia-

łalności Koła, wspieranie w 
podejmowanych inicjatywach 
oraz dostrzeganie potrzeb dzia-
łalności Kół Łowieckich. W 
podziękowaniu władze samo-
rządowe z rąk Prezesa Mać-
kowskiego otrzymały drobny 
upominek okolicznościowy. W 
dalszej części życzenia składały 
delegacje Nadleśnictwa Góra 
Śląska, zaprzyjaźnionych kół 
łowieckich oraz Szkoły Podsta-
wowej w Czerninie, która nosi 
imię patrona myśliwych – św. 
Huberta.
Koło Łowieckie „Bór” powsta-
ło w roku 1947 jako Stowa-
rzyszenie  Łowieckie postano-
wieniem z dnia 26.XI.1947 r. 
Było ono jednym z pierwszych 
na Dolnym Śląsku i pierw-
szym na terenie Ziemi Gó-
rowskiej. Wśród 16 założycieli 
byli August Herbst – ówczesny 
starosta górowski, Klemens 
Gołębski – Burmistrz Góry,  
Franciszek Burmistrzak – Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Góra Śl. 
, Władysław Golicz – powiato-
wy lekarz weterynarii, Wiktor 
Noniewicz, Leon Lutostański, 
Adam Przywarski, Karol Lu-
tostański, Leon Maćkowiak, 
Władysław Wiśniowski, Ma-
rian Mickiewicz, Adam Góral, 
Stanisław Pilawski, Mieczysław 
Nowak, Stanisław Waligórski, 

Antoni Skawiński. Pierwszym 
prezesem Koła został Franciszek 
Burmistrzak, potem funkcję tę 
pełnili August Herbst, Jerzy 

Piotrowski, Władysław Małek, 
a od 1982 r. Jerzy Maćkowski. 
Pierwotnie KŁ „Bór” działało 
na obszarze całego powiatu gó-
rowskiego, obecnie gospodarzy  
w obwodach łowieckich nr 13 i 
16 o łącznej powierzchni ponad 
8 tys. ha, w tym ponad 2 tys. ha 
lasów. W łowiskach należących 
do Koła występuje m.in. sarna 
polna, jelenie, dziki, daniele, 
lisy, kuny, sporadycznie zające. 
Główne zadania KŁ to ochro-
na, selekcja, dokarmianie, 
introdukcja, zwalczanie kłu-
sownictwa, propagowanie idei 
łowiectwa i ochrona naturalne-
go środowiska przyrodniczego, 
ale także pielęgnowanie starych 
tradycji łowieckich i obyczajów 
związanych z myślistwem.

Dzień Białej Laski 2017
W dniu 28.09.2017 r. w górowskim Oddziale Polskiego Związ-
ku Niewidomych odbyły się obchody „Dnia Białej Laski”.

Uroczystość miała miejsce w 
restauracji Rosette, a udział 
w niej wzięli m.in. Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, Sta-
rosta Górowski Piotr Wołowicz, 
Burmistrz Wąsosza Zbigniew 
Stuczyk, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Niechlowie Maria Krygier, 
Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Górze Edyta Li-
siecka, Kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Górze Bożena Merta oraz Ar-
kadiusz Gustaw reprezentujący 
Dyrektor Domu Kultury w Gó-
rze Danutę Piwowarską-Berus. 
Wszystkich przybyłych powitała 
Kierownik PCPR Bożena Mer-
ta, która następnie oddała głos 
Prezes Zarządu Koła PZN w 
Górze – Marii Tylickiej. Prezes 
podziękowała wszystkim, któ-
rzy przyjęli zaproszenie i wzięli 
udział w uroczystości. Słowa 
wdzięczności skierowane były do 
władz samorządowych Powiatu 
Górowskiego i Gminy Góra, 

firm i instytucji - za wspiera-
nie działań PZN. W kilku zda-
niach przedstawiła także dzia-
łania prowadzone przez Koło 
oraz obecny stan członkowski 
Koła. Następnie głos zabrała 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, która wraz ze Starostą 
Górowskim na ręce Prezes Marii 
Tylickiej złożyła kosz słodkości 
dla członków Związku i bukiet 
kwiatów w uznaniu wyjątkowe-
go zaangażowania społecznego 
w organizację imprez integracyj-
nych, kulturalnych i wycieczek 
krajoznawczych. Władze samo-
rządowe gminy i powiatu życzy-

ły zdrowia, uśmiechu każdego 
dnia, życzliwości i wyrozumia-
łości ze strony wszystkich ludzi 
oraz wytrwałości i pomyślności 
w realizacji swoich planów, ma-
rzeń oraz satysfakcji z własnych 
dokonań. Swe życzenia złożyli 
także Burmistrz Wąsosza Z. Stu-
czyk, Kierownik GOPS w Nie-
chlowie M. Krygier oraz A. Gu-
staw z Domu Kultury w Górze. 
Czas umilił występ wokalistek 
Domu Kultury w Górze - We-
roniki Szymańskiej i Martyny 
Witek.
Górowski Oddział PZN i Osób 
Słabowidzących liczy aktual-
nie 60 członków. Są to osoby 
od kilku do kilkudziesięciu lat. 
Najstarsza liczy lat ponad 80. 
Górowski Odział PZN powstał 
w roku 1970 i zrzeszał wtedy 
77 osób. Jego założycielem i 
pierwszym prezesem był nieży-
jący juz Antoni Raczyński. Tak 
jak dawniej, tak i obecnie głów-
na działalność PZN to przede 
wszystkim organizacja pomocy 

podopiecznym, spotkania inte-
gracyjne, wycieczki, spotkania 
opłatkowe, pomoc przy zaku-
pie dotowanego sprzętu i inne, 
podejmowane w celu integracji, 
tworzenia więzi międzyludzkich 
i pomocowych.
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Inauguracja nowego roku akademickiego
W dniu 18 października 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze odbyły się uroczystości Jubileuszowe z okazji 
10-lecia działalności Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, połączone z inauguracją roku akademickiego 2017/2018.

Uroczystość rozpoczął Chór 
Nauczycielski Pro Bono odśpie-
waniem hymnu „Gaudeamus 
igitur”. Następnie zaprezento-
wali się uczniowie klas V, VI i 
VII Szkoły Podstawowej nr 3 

w Górze, którzy zaprezentowa-
li żywe obrazy. Widzowie na 
żywo mogli zobaczyć obrazy 
m.in. Stańczyk, Mona Lisa, Ba-
bie lato, czy Ostatnia wieczerza. 
Uczniowie przygotowani zo-
stali przez nauczycielki Anetę 
Grabowską, Joannę Zembroń i 
Jolantę Hanusiak-Cebenko. O 
tym, że inscenizacja  się podo-
bała świadczyły gromkie brawa 
widzów. Po występie uczniów, 
głos zabrała prowadząca uro-
czystość Elżbieta Berus-Panek, 
a następnie Prezes Górowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Regina Kumala, która przywita-
ła wszystkich przybyłych. 
Wśród zaproszonych gości byli: 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz, Dyrektor Domu 
Kultury Danuta Piwowarska
-Berus, Dyrektor Biblioteki 
Miejskiej Danuta Biernacka, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 Bożena Domańska, Dyrek-
tor Przedszkola Publicznego nr 
1  Aleksandra Pacholska, Dy-
rektor Przedszkola Publicznego 
nr 3 Helena Szczepańska, Dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Magdalena Miel-
czarek, Dyrektor PCDNiPPP  

Bernard Bazylewicz, w imieniu 
Komendanta Powiatowego Po-
licji kom. Krzysztofa Cichli 
podkom. Agnieszka Połczyk, 
Prezes LGD „Ujście Baryczy” 
Jolanta Wrotkowska, Prezes To-

warzystwa Przyjaciół Grodna i 
Wilna Jerzy Jakuczun, Prezes 
Stowarzyszenia „Młodzi-Mło-
dym” Arkadiusz Gortych wraz z 
członkiniami Sylwią Mrozowską 
i Natalią Kornicką, w imieniu 
Wójt Gminy Niechlów Beaty 
Pony Józef Lewczuk, przedsta-
wicielka Zespołu Wronowianki 
Beata Wojtkowiak oraz Grażyna 
Onichimowska konsultantka z 
PCDNiPPP w Górze. 
Po przywitaniu Prezes GUTW 
omówiła początki powstawania 
GUTW, który w maju 2007 
roku składał się z 5 członkiń tj. 
Reginy Kumali, Ewy Osuch, 
Róży Rewak, Teresy Sibilak i 
Alicji Witkowskiej. Już 20 paź-
dziernika 2007 r. na pierwszej 
inauguracji roku akademickiego 
legitymacje studenckie otrzy-
mało 67 członków GUTW. 
Prezes podsumowała 10-letnią 
działalność Uniwersytetu, zre-
alizowane projekty, odbyte wy-
kłady, wycieczki. Przez 10 lat 
działalności do GUTW należało 
219 osób, 180 kobiet i 39 męż-
czyzn. Po tym podsumowaniu 
Prezes Regina Kumala doko-
nała oficjalnego otwarcia roku 
akademickiego 2017/2018, a 
następnie wręczyła podzięko-

wania za wspieranie działalności 
GUTW. Podziękowania otrzy-
mali: Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, Dyrektor Domu 
Kultury Danuta Piwowarska
-Berus, przedstawiciele Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku 
z Leszna, Wschowy, Rawicza, 
Komendant Powiatowy Policji 
w Górze kom. Krzysztof Cichla, 
Dyrektor PCDNiPPP w Górze 

Bernard Bazylewicz, Chór Na-
uczycielski Pro Bono, Elżbieta 
Berus-Panek i inni. W dalszej 
części głos zabrała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, któ-
ra podkreśliła, że twórczość i 
kreatywność seniorów zasługują 

na wyrazy wielkiego szacunku 
i uznania. Burmistrz Góry po-
dziękowała za ogromny wkład 
w rozwój kultury i tradycji 
Ziemi Górowskiej, integrację 
seniorów z innymi uniwersyte-
tami, promocję Ziemi Górow-
skiej. Burmistrz życzyła zdro-
wia, szczęścia, pomyślności i 
radości. Na ręce Prezes GUTW 
złożyła bukiet róż oraz statuetkę 
z zegarem, by odmierzał tylko 
szczęśliwy czas. Następnie głos 
zabrał Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz, który podkreślił, że 
minione 10 lat to czas wspania-
łych dokonań. Starosta życzył 
studentom w nowym roku aka-
demickim wielu wrażeń i speł-
nienia oczekiwań oraz zdrowia, 
by jak najdłużej mogli uczest-
niczyć w działalności GUTW. 
W dalszej części głos zabrali za-
proszeni goście, m.in. Dyrektor 
Domu Kultury, która na ręce 
Prezes GUTW przekazała statu-
etkę wykonaną w pracowni ce-
ramicznej górowskiego Domu 
Kultury. Gratulacje, życzenia i 
kwiaty składali także przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych Uni-
wersytetów, m.in. z Rawicza, 

Leszna, Wschowy, przedsta-
wiciele organizacji pozarządo-
wych, Policji, szkół oraz innych 
instytucji. Prezes GUTW Re-
gina Kumala na ręce członków 
Zarządu Uniwersytetu złożyła 
wiązanki kwiatów w podzięko-

waniu za rzetelną, społeczną 
pracę na rzecz górowskiego 
Uniwersytetu. Drugą częścią 
uroczystości był wykład inau-
guracyjny, na rozpoczynający 
rok akademicki 2017/2018, 
który wygłosiła pisarka Jolanta 
Szwalbe. Prelegentka w cieka-
wy sposób opowiadała o ży-
ciu, czasie, odwadze, prawdzie, 
kłamstwie. Autorka z pamięci 
cytowała sentencje ludzi pióra, 

nauki, kultury, opowiadając o 
ich dokonaniach, przytaczała 
ciekawe momenty z ich biogra-
fii. Potrafiła słuchaczy wzruszyć 
i rozśmieszyć, natchnąć opty-
mizmem i skłonić do chęci 
realizowania swoich marzeń, 
bycia ciągle aktywnym mimo 
upływu lat. Uroczystości Ju-
bileuszowe zakończył występ 
Zespołu O’kropy, złożonego 

z członków górowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

A. GORTYCH

Górowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku działa 
już 10 lat !
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Piękna Wieś Dolnośląska
07.10.2017 r. we wsi Niedźwiedzice w Gminie Chojnów odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”. 

Konkurs ten organizowany jest 
od 9 lat przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolno-
śląskiego. W uroczystości udział 

wziął reprezentujący Burmistrz 
Góry Irenę Krzyszkiewicz Gmin-

ny Koordynator Odnowy Wsi 
Piotr Głowacki. Konkurs obej-
mował 4 kategorie: „Najpięk-
niejsza wieś”, „Najpiękniejsza 

zagroda”, „Najlepsze przedsię-
wzięcie odnowy wsi” oraz „Naj- AG

lepszy start w Odnowie Wsi”. 
Jak już wcześniej informowali-
śmy z Gminy Góra nagrodzono 
Witoszyce oraz Osetno. Wito-
szyce otrzymały wyróżnienie w 
kategorii „Najlepsze przedsię-
wzięcie odnowy wsi” pod nazwą 
„Ratujemy kasztanowce”. Oset-
no natomiast otrzymało wyróż-
nienie w kategorii „Najpiękniej-
sza wieś”. Nagrodę w imieniu 
Grupy Odnowy Wsi Osetno 
odebrała Justyna Płócienniczak, 
a w imieniu Grupy Odnowy 
Wsi Witoszyce Sołtys wsi Józefa 
Średniawa. Gratulujemy!!!

Statystyki Urzędu Stanu 
Cywilnego w Górze
Od 1 marca 2015 r.  obowiązuje 
zmiana przepisów z zakresu pracy 
urzędu stanu cywilnego.  Spo-
rządzone do tej pory w formie 
papierowej akty są przenoszone i 
zastępowane aktami elektronicz-
nymi przy użyciu nowej aplika-
cji: ” ŹRÓDŁO”. Elektroniczna 
rejestracja przyczyniła się do tego, 
iż odpisy aktów stanu cywilne-
go można uzyskać w dowolnie 
wybranym urzędzie stanu cywil-
nego na terenie Polski. Tutejszy 
Urząd od 01 stycznia 2017 r. do 
dnia 30 września br.  przeniósł do 
w/w systemu 2574 akty urodzeń, 
małżeństw i zgonów oraz wydał z 
nich 2913 odpisów skróconych, 
zupełnych oraz unijnych. Po-
nadto sporządzono 332 wzmian-
ki wpływające na treść aktów 
stanu cywilnego (np. rozwody 
na podstawie orzeczeń sądów 
okręgowych, sprostowania i uzu-
pełnienia) oraz 984 przypisków 
dotyczących np. zmiany stanu cy-
wilnego, zgonu czy rozwodu.  
Nadal rejestracji zgonu dokonuje 

się w USC właściwym ze względu 
na miejsce zdarzenia. W minio-
nym okresie zarejestrowano 130 
zgonów oraz 3 transkrypcje aktów 
(tj. zdarzeń, które miały miejsce 
poza granicami RP zgodnie z art. 
104 ustawy prawo o aktach stanu 
cywilnego). Sporządzono również 
30 aktów urodzeń dzieci, obywa-
teli RP, które urodziły się min. 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech 
oraz Stanach Zjednoczonych.
W 2017 r. tut. Urząd zarejestro-
wał 103 małżeństwa oraz 6 tran-
skrypcji małżeństw zawartych 
poza granicami. Odnotowano 
również w aktach małżeństw 42 
rozwody, dla porównania na ko-
niec 2016 r. zarejestrowano 56 
takich zdarzeń. Urząd stanu cy-
wilnego dokonuje także zmian w 
bazie PESEL, realizując zlecenia 
wpływające z terenu całej Polski. 
Od początku roku do 30 września 
br. dokonano 502 zmiany przesy-
łając zawiadomienia o usunięciu 
niezgodności w bazie PESEL.

Olimpiada Leśnej Akademii Sportu
W dniu 05.X.br. w hali sportowej Olimpia w Górze odbyła się międzyszkolna Olimpiada szkół 
uczestniczących w Programie „Leśna Akademia Sportu”, której inicjatorem był Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

W uroczystości udział wzięła tak-
że Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz wraz z Naczelnik Wy-
działu Oświaty, Kultury i Sportu 

Izabelą Baranowską. Wśród 
obecnych był również Dyrektor 
Zespołu Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole w Ślubowie Piotr 
First, którego placówka jako 
jedyna z Gminy Góra uczestni-
czyła w Programie. Ważnym ele-
mentem imprezy był udział pol-
skich sportowców – Sebastiana 
Chmary, Pawła Januszewskiego i 

Pawła Czapiewskiego. 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz pogratulowała wszyst-
kim uczestnikom programu 

wspaniałej realizacji zajęć 
sportowych oraz udziału w 
Olimpiadzie. Podziękowała 
także sportowcom za udział w 
Olimpiadzie w Górze. Wszyst-
kim zawodnikom startującym 
w rozgrywkach sportowych 
życzyła powodzenia i dalszego 
rozwijania aktywności fizycz-
nej. Goście, z rąk Burmistrz 

Góry otrzymali także drobne 
upominki promujące nasze mia-
sto. 
W dalszej części mistrzowie 
sportowi opowiedzieli o historii 
sportu, przeprowadzili quiz wie-
dzy oraz zaprezentowali 3 krót-
kie filmiki dotyczące dyscyplin 
sportowych.
Elementem najważniejszym 
było rozpoczęcie Olimpiady 
wraz z zapaleniem olimpijskiego 
znicza. Kapitanowie 8 drużyn 
na czele z Pawłem Czapiewskim 
poprowadzili pochodnię, a na-
stępnie zapalili znicz olimpijski. 
Po tym ważnym akcie, uczestni-
cy złożyli ślubowanie i przystą-
piono do rozgrywek. 
Dla uczestników zaplanowa-
no trójskok, skok wzwyż, bieg 
przez płotki, rzut oszczepem i 
inne.
Na zakończenie każdy z uczest-
ników otrzymał medal „Leśnej 
Akademii Sportu”, a druży-
ny uczestniczące w programie 
otrzymały statuetki.

AG
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Finał dla Bartka 
14.10. 2017 r. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Górze odbył się Koncert Finałowy akcji charytatywnej „Gramy 
dla Bartka vol. II”. Akcja prowadzona jest od czerwca br. na 
rzecz Bartka Małaczyńskiego z Góry, u którego nastąpiła wzno-
wa ostrej białaczki limfoblastycznej. 

Wśród zgromadzonych na auli 
ZSO w Górze obecny był repre-
zentujący Burmistrz Góry Irenę 
Krzyszkiewicz Zastępca Bur-
mistrz Andrzej Rogala.  W rolę 
konferansjera wcieliła się nie-
zastąpiona Jolanta Ludkowska. 
Na wszystkich zgromadzonych 
czekało mnóstwo atrakcji przy-
gotowanych przez organizatorów. 
Można było zakupić domowej 
roboty ciasta, zjeść gofry, piero-
gi, popcorn. Każdy mógł wziąć 
udział w loterii fantowej, a po-
między występami artystycznymi 
dzieci i młodzieży z górowskich 
szkół można było licytować różne 
wartościowe przedmioty. Wśród 
licytowanych gadżetów były 
m.in. płyty z autografami zespołu 
Boys, Perfect, Golec uOrkiestra, 
Masters, koszulki sportowców 
i klubów sportowych, książki z 
autografem, np. Anny Dymnej i  
wiele innych. Chętni mogli rów-
nież zarejestrować się w bazie po-

tencjalnych dawców szpiku kost-
nego Fundacji DKMS. W piątek 
i sobotę odbyły się także Turniej 
w piłkę nożną oraz Turniej siat-
kówki, w których udział wzięły 
drużyny m.in. z Góry, Opola, 
Polkowic i innych. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania 
Burmistrz Góry Irenie Krzyszkie-
wicz za okazane wsparcie, zaanga-
żowanie i gotowość do udzielenia 
pomocy w każdym momencie 
prowadzonej akcji. Podziękowa-
nia kierowane są także do wszyst-
kich, którzy przekazali fanty na 
loterię, ciasta, dary i gadżety na 
licytację oraz do wszystkich tych, 
którzy w jakiś sposób przyczynili 
się do prawidłowego przeprowa-
dzenia akcji. Za każdą pomoc ser-
decznie dziękujemy.

AG
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Zintegrowani
29 września 2017 r. we Wrocławiu Starosta Górowski Piotr Wołowicz i Wicestarosta Paweł Niedź-
wiedź oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Wicemarszałek Tadeusz 
Samborski podpisali list intencyjny, dotyczący partnerstwa w unijnym projekcie oświatowym 
„Zintegrowani”

Przedstawiciele władz samorzą-
dowych trzech gmin (Jeleniej 

Góry, Legnicy i Wrocławia), 
siedmiu powiatów (głogow-
skiego, górowskiego, jaworskie-
go, lwóweckiego, oleśnickiego, 
średzkiego i ząbkowickiego) 
oraz Województwa Dolnoślą-
skiego podpisali w dniu 29 
września 2017 r. list intencyj-
ny w sprawie wspólnej reali-
zacji projektu pn. „ZINTE-
GROWANI”, realizowanego 
w ramach Działania 9.1. A – 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-

nośląskiego 2014-2020. Środki 
unijne przeznaczone na ten cel 

wyniosą ponad 13,65 mln zł.  
Projekt skierowany jest do 
ponad 700 wychowanków, 
absolwentów oraz członków 
ich rodzin z 12 dolnośląskich 
Ośrodków Szkolno-Wycho-
wawczych. Wśród nich wspar-
ciem zostanie objętych 36 
wychowanków i absolwentów 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. Ja-
nusza Korczaka w Wąsoszu. 
W SOSW w Wąsoszu będą 
realizowane między innymi 

zajęcia w zakresie samodziel-
nego funkcjonowania w życiu. 
Wychowankowie otrzymają 
poszerzoną pomoc w zakresie 
wyboru zawodu oraz jego zdo-
bycia. Realizowane będą atrak-
cyjne zajęcia terapeutyczne np. 
z wykorzystaniem zwierząt. 
Rozbudzane będą również za-
interesowania kulturalne po-
przez teatr, muzykę czy taniec. 
Wychowanków i absolwentów 
czeka także bardzo wiele cieka-
wych i atrakcyjnych wyjazdów. 
Ośrodek otrzyma również bar-
dzo dużą ilość nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych oraz 
wyposażenia. Tylko na samo 
wyposażenie i pomoce dla 
SOSW w Wąsoszu planowana 
jest kwota ponad 100 tys. zł. 
Projekt „Zintegrowani” będzie 
realizowany przez okres dwóch 
lat. Rozpocznie się w końcu 
2018 r.

SŁAWOmiR BąCZEWSKi

ZOSTAWILI PO SOBIE ŚLAD
STANISŁAW JABŁOŃSKI (1947-2017)

Stanisław Jabłoński urodził się 
29 maja 1947 r. w Poznaniu. 
Pracę zawodową rozpoczął jako 
laborant w Politechnice Poznań-
skiej. 
W 1966 r. został powołany do 
wojska, w którym jak się póź-
niej okazało spędził wiele lat. 
W 1969 r. ukończył Szkołę 
Chorążych Centrum Szkolenia 
Służb Kwatermistrzowskich w 
Poznaniu uzyskując tytuł tech-
nika służby kwatermistrzowsko
-budowlanej w zakresie budow-
nictwa wojskowego. Do rezerwy 
przeszedł w 1982 r. stopniu 
chorążego sztabowego. 
Od tego czasu prowadził indy-
widualne gospodarstwo rolne. 
W latach 1990-1994 był rad-
nym Gminy Jemielno oraz 
członkiem Zarządu Gminy, a 
także Przewodniczącym Rady 
Gminy Jemielno w kadencji 
1994-1998. W latach 1998-

1999 pełnił funkcję Wójta 
Gminy Jemielno. 
W 1999 r. został pracownikiem 
Starostwa Powiatowego w Gó-
rze. Zajmował się sprawami 

związanymi z  obroną cywilną, 
bhp i p-poż oraz zarządzaniem 
kryzysowym, pełnił również 
funkcje pełnomocnika ds. in-
formacji niejawnych oraz ad-
ministratora ochrony danych 
osobowych. 

Po wielu latach los ponownie 
chciał, aby założył mundur. 
Już nie ten wojskowy ale tym 
razem strażacki. Dh Stanisław 
Jabłoński był niezwykle aktyw-
nym działaczem Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej 
gdzie pełnił funkcję sekretarza 
a następnie Prezesa Zarządu i 
przedstawiciela do Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP we Wrocławiu. 
Przypadło mi pożegnać śp. Sta-
nisława Jabłońskiego w imieniu 
swoim, pracowników starostwa 
i wszystkich jednostek powiato-
wych, z którymi współpracował. 
My wszyscy, którzy mieliśmy 
szczęście spotkać Stanisława na 
różnych etapach swojego życia 
zawodowego i prywatnego, wie-
my jakim był człowiekiem. Na 

zawsze pozostanie mi w pamię-
ci nasza rozmowa, gdy kilka lat 
temu pojawił się dylemat kto 
powinien objąć funkcję Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Ktoś zaproponował 
- a może Stanisław Jabłoński? 
Odbyliśmy rozmowę, w której 
przekonywałem Stanisława, że 
jest odpowiednią osobą na to 
stanowisko, że świetnie sobie 
poradzi. Długo się wahał, więc 
zacząłem używać argumentów, 
że to ważna funkcja, niezwykle 
reprezentacyjna, że będzie naj-
ważniejszym Druhem ochotni-
kiem w Powiecie Górowskim. 
Stanisław po krótkiej ciszy po-
wiedział mi: - Panie Starosto, 
gdyby chodziło tylko o funkcje 
reprezentacyjną to nigdy bym 
się nie zgodził. Ale wiem jak 
ciężka jest to praca i jak wiele 
dobrego można zrobić dla bez-
pieczeństwa naszych mieszkań-
ców, dlatego się zgadzam.
W tym krótkim zdaniu zawiera 
się istota tego, jakim człowie-
kiem był śp. Stanisław i jakim 
pozostanie w naszej pamię-
ci. Wspaniały kolega. Zawsze 
uśmiechnięty, całkowicie pozba-
wiony jakiekolwiek zawiści, go-

towy na pomoc w każdej chwili 
nie tylko dlatego że taki rodzaj 
pracy wykonywał. Dla mnie i 
myślę, że i dla wielu, którym 
dane było go znać, był osobą o 
wyjątkowej kulturze osobistej i 
elegancji dziś już rzadko spoty-
kanej.
Miałem zaszczyt poznać śp. Sta-
nisława Jabłońskiego kilkana-
ście lat temu . Od 7 lat współ-
pracowaliśmy na co dzień. To 
czas w którym można poznać 
człowieka już dobrze. Wszyscy 
podziwialiśmy Stanisława jak 
od kilku lat walczył z chorobą. 
Imponował nam swoim nasta-
wieniem i podejściem do tego 
trudnego doświadczenia, które 
go spotkało. Gdyby można było 
człowieka i jego życie zamknąć 
w jednym słowie, to o śp. Stani-
sławie bez cienia przesady moż-
na powiedzieć że był Dobrym 
Człowiekiem. 

„Każdy człowiek, nawet naj-
skromniejszy, zostawia ślad po 
sobie, jego życie zahacza o prze-
szłość i sięga w przyszłość...”

Starosta Górowski
Piotr Wołowicz 

MISTRZOWSKI TYDZIEŃ 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu

We wtorek, 10 października 
2017r., miłośnicy biegania ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Wąsoszu udali się do 
Oleśnicy na Mistrzostwa Woje-
wództwa w Biegach Przełajo-
wych. Startujących podzielono 
na 4 kategorie. W grupie dziew-
cząt młodszych wystąpiły Zu-
zanna Trzcielińska i Aleksan-
dra Galicka. Ola wywalczyła 4 
miejsce, a Zuzia 7, w kategorii 
chłopców młodszych Adam 
Rozlazły zajął II miejsce. Trze-
ba dodać, że dziewczęta star-
towały z zawodniczkami o trzy 
lata starszymi od siebie. Wśród 
chłopców rocznik 2000 i starsi 
bezkonkurencyjnym okazał się 
Adrian Haszowski. Wygrał zde-
cydowanie zostawiając swoich 
rywali daleko z tyłu, III miejsce 
na tym samym dystansie zajął 
Wojtek Galicki. W klasyfika-
cji drużynowej reprezentacja 

Ośrodka wywalczyła puchar i I 
miejsce.
Natomiast w sobotę 14 paździer-
nika 2017 r. w Łodzi odbyły się 
Ogólnopolskie Biegi Przełajowe 
„Sprawni Razem”. Do rywaliza-
cji zgłosiło się 96 zawodników 
z 11 województw. Uczniowie z 
SOSW w Wąsoszu reprezento-
wali województwo dolnośląskie. 
Najlepszy wynik wywalczył Ad-
rian Haszowski – V miejsce, 
Adam Rozlazły i Aleksandra 
Galicka – IX miejsca. Wszyscy 
uczestnicy Mistrzostw Polski 
otrzymali upominki i koszulki. 
Opiekunem i trenerem uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w  Wąsosz był 
Leszek Stuczyk. 
Gratulujemy sukcesów i życzy-
my kolejnych osiągnięć nie tyl-
ko w dziedzinie sportu.
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materiały na stronę 12 i 13 przygotowuje Wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze iRENA dZiAmARSKA

T. WiTKOWSKA, A. BORZYm

iZABELA KuCHARSKA

TERESA WiTKOWSKA

Goście z zagranicy 
W dniach od 8 do 15 października 2017 r. w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze 
gościła trójka niecodziennych gości. Były to studentki z Brazylii, Iranu i Turcji. Przyjechały do 
Polski w ramach projektu Discover Lover Silesia (Odkryj Dolny Śląsk) organizacji AIESEC

W tym roku po raz drugi szko-
ła nawiązała współpracę z Poli-
techniką Wrocławską realizując  
projekt Discover Lover Silesia. 
Głównym celem projektu jest 

budowanie międzykulturowego 
zrozumienia, zwalczanie ste-
reotypów i nietolerancji. Dla 
uczniów projekt jest często 
jedną z nielicznych okazji do 

poznania odległej kultury. Stu-
dentki spotykały się z uczniami 
na zajęciach i warsztatach w 
szkole oraz poza nią. Jako repre-
zentanci swoich krajów opowia-

dali i prezentowali ciekawostki 
związane z kulturą, obyczajami 
oraz zachęcali do uczenia się 
języków obcych. Podczas warsz-
tatów uczniowie meli okazję 

poznać ich obyczaje oraz na-
uczyć się przydatnych zwrotów 
w innych językach. Mieli rów-
nież możliwość zapoznania się 
z kuchnią innych krajów oraz 
nauczyć ich tańców narodo-
wych. Opiekunowie wolonta-
riuszek wraz z opiekunem pro-
jektu Mariuszem Baworowskim 
przygotowali również spotkania 
i zajęcia poza terenem szko-
ły, aby uatrakcyjnić ich pobyt 
i pokazać im kawałek naszego 
regionu. Studentki spotkały się 
z Burmistrz Góry Ireną Krzysz-
kiewicz i uczestniczyły w wy-
cieczce po mieście. Oglądały od 
wewnątrz wieżę ciśnień. Noc-
legi gościom zapewnili rodzice 
uczniów. Kolejna możliwość 
spotkania z innymi kulturami 
już za rok w kolejnej edycji pro-
gramu.

Warsztaty edukacyjne w górowskich 
Zespołach Szkół 

Uczniowie technikum w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kali-
skiego w Górze oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Górze uczestniczyli w warsz-
tatach edukacyjnych w ramach projektu „Papiery do kariery”

W dniach 9 i 10 październi-
ka 2017 r. uczniowie klas III 
technikum w Zespole Szkół 
im. gen. Sylwestra Kaliskie-
go w Górze, a 16 październi-
ka uczniowie liceum Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Górze uczestniczyli w warszta-
tach edukacyjnych w ramach 
projektu „Papiery do kariery” 
prowadzonych przez Adama 
Kunikowskiego – konsultanta 
Eurodesk Leszno, Członka Za-
rządu Fundacji Centrum Ak-
tywności Twórczej. Uczniowie 
z górowskich szkół, podczas 
wykładów, dowiedzieli się jak 
prezentować swoje kwalifika-
cje przy pomocy dokumen-
tów Europass, w skład którego 
wchodzi m.in. europejskie CV. 
Uczyli się jak odnaleźć się na 
rynku pracy i edukacji oraz 
poznawali swoje mocne i sła-
be strony. Dowiedzieli się jak 

skutecznie prezentować swoje 
kwalifikacje i umiejętności. W 
czasie zajęć uczniowie poznali i 
analizowali dokumenty składa-
jące się na portfolio Europass, a 
także dowiedzieli się, dlaczego 
warto się nimi posługiwać pod-
czas prezentacji swoich umie-
jętności i kwalifikacji potencjal-
nym pracodawcom. Warsztaty 
zostały przeprowadzone po raz 
pierwszy w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze, 
przy wsparciu Aliny Borzym 
doradcy zawodowego szkoły, 
natomiast w Zespole Szkół im. 
gen. S. Kaliskiego w Górze było 
to drugie spotkanie, za którego 
organizacją stała Bożena Góra-
pedagog szkolny.

Powrót do przeszłości - łzy wzruszenia 
Piątkowy poranek 22 września 2017 roku, okazał się niezwykły 
dla pracowników i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Górze. Tego dnia z wizytą do szkoły przybyli Siegfried Al-
bersmeyer z synem Uwe i wnukiem Larsem. 86 letni Siegfried 
Albersmeyer odbył sentymentalną podróż do miejsc, które pa-
mięta z dzieciństwa i młodzieńczych lat swojego życia.

Gości przywitała dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
Magdalena Mielczarek wraz z 
nauczycielką języka niemiec-
kiego Izabelą Kucharską. Sie-

gfried Albersmeyer dzieciństwo 
spędził w Czarnoborsku, gdzie 
mieszkał z rodzicami, dziad-
kami i rodzeństwem, a szkol-
ne lata upływały mu na nauce 

w budynku obecnego liceum.  
Z ogromnym wzruszeniem 
wspominał minione czasy, wie-
lokrotnie dziękował za serdecz-
ne przyjęcie oraz możliwość 
pokazania synowi i wnukowi 
murów ukochanej szkoły. Bar-
dzo miło było usłyszeć, że szko-
ła wygląda pięknie, jest bardzo 
czysta i zadbana. Na zakończe-
nie wizyty goście odwiedzili 
Powiatowe Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogiczne-
go w Górze, gdzie w pracowni 
komputerowej mogli obejrzeć 
zdjęcia z prywatnej kolekcji 
Grzegorza Aleksandra Trojanka 
i Janiny Błygi. Fotografie przed-
stawiające ulice przedwojennej 
Góry wywołały łzy wzruszenia. 
Siegfried Albersmeyer rozpoznał 
bliskie sercu miejsca i domy, w 
których mieszkali jego bliscy. 
Powiedział - „Taką chwilę warto 
przeżyć”. Zapewnił, że jak tylko 
zdrowie pozwoli, wróci ponow-
nie. To nie jedyna tego typu 
wizyta w górowskim ogólniaku. 
Wiosną tego roku gościli rodzi-
nę Krüger. Gospodarzy cieszy 
fakt, że często odwiedzają ich 
dawni mieszkańcy. Zawsze są 
to ciepłe, miłe spotkania pełne 
ciekawych opowieści o dawnym 
życiu, o szkole i mieście.

Nowotwory i mikrobiologia 
W dniach 21 i 22 września 
2017 r. uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ada-
ma Mickiewicza w Górze wzięli 
udział w zajęciach biologii po-
prowadzonych przez studentów 
biotechnologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego Agatę Szymczy-
kowską i Jakuba Mikołajczy-
ka – absolwentów górowskiego 

ogólniaka
W dniach 21 i 22 września 2017 
r. w murach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze 
gościli absolwenci szkoły, aktu-
alnie studenci biotechnologii na 
Uniwersytecie Wrocławskim, 
Agata Szymczykowska i Jakub 
Mikołajczyk. Celem ich wizyty 
było przeprowadzenie cyklu za-
jęć z biologii. Górowskie liceum 
od wielu bowiem lat współpra-
cuje ze swoimi absolwentami, z 

których część, jeśli tylko na to 
pozwoli czas, chętnie dzieli się 
swoją wiedzą ze swoimi młod-
szymi koleżankami i kolegami. 
Kuba Mikołajczyk przedstawił 
zagadnienia związane z tema-
tyką nowotworową, między 
innymi proces powstawania 
nowotworów oraz jakie są naj-
nowocześniejsze metody wal-

ki z nowotworami, natomiast 
Agata przedstawiła znaczenie 
mikrobiologii w produkcji sło-
dyczy oraz podstawowe zasady 
pracy w laboratorium mikro-
biologicznym. W prelekcjach 
przygotowanych przez nauczy-
cielkę biologii Irenę Dziamar-
ską uczestniczyli uczniowie klas 
licealnych.
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Obchody Dnia Seniora 
05.10. 2017 r. Górowskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień” świętowało Dzień Seniora.

W związku z tym świętem  
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz i Skarbnik MiG Góra 
Marek Balowski spotkali się z 

Prezesem Stowarzyszenia Broni-
sławem Barną. Burmistrz Góry, 
w imieniu władz samorządo-
wych Gminy życzyła wszystkim 
seniorom niegasnącego zapału, 
realizacji planów i marzeń. Bur-
mistrz Góry I. Krzyszkiewicz 
podkreśliła także nieocenioną 

obecność seniorów w życiu spo-
łecznym Gminy Góra, angażo-
wanie się w życie społeczno-kul-
turalne, udział w koncertach, 

przeglądach artystycznych, a 
także imprezach integracyjnych 
i wycieczkach rekreacyjno-kra-
joznawczych. W podziękowa-
niu, na ręce Prezesa złożyła 
kwiaty oraz kosz słodkości.
Po południu seniorzy spotkali 
się w restauracji Rosette. Przy-

były delegacje z Klubów Senio-
ra, m.in. z Rawicza, Bojanowa, 
Miejskiej Górki oraz delegacje 
Koła Emerytów i Rencistów 

z Kuklinowa, pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej we 
Wronińcu, Stowarzyszenia Klub 
Seniora „Złota Jesień” z Lubo-
szycy. Wśród gości byli sekretarz 
Powiatu Górowskiego Elżbieta 
Kwiatkowska, proboszcz parafii 
w Kłodzie Górowskiej ks. kan. 

Stanisław Orłowski, Prezes Za-
kładu Energetyki Cieplnej w 
Górze Rafał Korytowski, Kie-
rownik OPS w Górze Edyta 
Lisiecka, Kierownik PCPR w 
Górze Bożena Merta, przed-
stawiciele firm i instytucji oraz 
sympatycy wspierający działa-
nia Stowarzyszenia.
Imprezę otworzył Prezes B. 
Barna, który przywitał wszyst-
kich i podziękował władzom 
samorządowym za aktywne 
wspieranie działań Stowarzy-
szenia, otwartość, hojność oraz 
dobre słowo. Podziękowania 
skierowane zostały także w 
stronę władz Powiatu Górow-
skiego i do zaprzyjaźnionych 
Klubów Seniora, organizacji 
i instytucji, które zawsze są 
chętne do współpracy. Następ-
nie delegacje Klubów Seniora 
oraz zaproszonych gości na 
ręce Prezesa B. Barny złożyły 
życzenia oraz bukiety kwiatów.
Ważnym elementem uroczy-
stości było wręczenie kwiatów 

i odśpiewanie „Sto lat!” Pani 
Ćwik, która obchodziła swoje 90. 
urodziny, a pomimo tak piękne-
go wieku jest aktywną śpiewaczką 
Chóru Niezapominajki.
W dalszej części zaprezentowali 
się wokaliści chóru Niezapomi-
najki, którzy zaśpiewali 3 utwory 
przy akompaniamencie Arkadiu-
sza Gustawa, instruktora Domu 
Kultury w Górze.
Ostatnim elementem był występ 
artystyczny uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Górze, którzy 
zaprezentowali układy tanecz-
ne oraz zaśpiewali piosenki. Na 
zakończenie delegacja uczniów 
na ręce Prezesa Bronisława Bar-
ny złożyła życzenia oraz kwiaty. 
Każdy z uczestników uroczystości 
otrzymał ręcznie wykonane kart-
ki z życzeniami, których autora-
mi byli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Górze.

REd.

OGŁOSZENIE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB RADOSŁAW
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1073), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz uchwały 
Rady Miejskiej Góry nr XX/152/16 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Góra, obręb Radosław, zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 03 listopada 2017 r. 
do 24 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO 

(03, 10, 17, 24 listopada w godz. od 8OO do 14OO ).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
22 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 12OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani 
mają możliwość składania uwag i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 
2017 r.

Burmistrz Góry  Irena Krzyszkiewicz

OGŁOSZENIE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB BORSZYN WIELKI.
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miejskiej Góry nr XXIV/182/16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Góra, obręb Borszyn Wielki, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 03 listopada 2017 r. 
do 24 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO 

(03, 10, 17, 24 listopada w godz. od 8OO do 14OO ).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
22 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 11OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani 
mają możliwość składania uwag i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 
2017 r.

Burmistrz Góry  Irena Krzyszkiewicz

OGŁOSZENIE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, OBRĘB KŁODA GÓROWSKA
Burmistrz Góry na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1073), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz uchwały Rady 
Miejskiej Góry nr XX/151/16               z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Góra, obręb Kłoda Górowska, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 03 listopada 2017 r. 
do 24 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 206 w godz. od 8OO do 15OO 

(03, 10, 17, 24 listopada w godz. od 8OO do 14OO ).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
22 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, sala nr 110 o godz. 11OO.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. 
 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani 
mają możliwość składania uwag i wniosków.
 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 
2017 r.

   Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr

działki

Pow.

w  ha

Nr   KW Położenie

Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości                            
i sposób jej 
zagospodarowania

Forma 
zbycia

Cena 
)*wywoławcza 
w  zł netto

135/5 0,1802 LEG/

00081386/1

Nieruchomość

niezabudowana 

położona  w 
Górze  w rejonie  
ul. Królowej 
Jadwigi 

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

na 
własność

125.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, 
zgodnie   z   ustawą   z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1221 z późniejszymi zmianami).
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Dostęp do działki drogą asfaltową. 
Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Warunki obsługi nieruchomości 
z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu 
o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. 
Szczegółowe  informacje  dotyczące  w/w  nieruchomości  można  uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy  
w Górze ul. Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.nr 
106,  tel. 65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy  w Górze 
– www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości  12.500,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia  17 listopada 2017 r.  na 
konto Gminy Góra - PKO BP S.A. O/Góra nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg 
na działkę nr 135/5 ”.

PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU  23 LISTOPADA 2017  O GODZINIE 8:00    POKÓJ  NR  106 - W 
SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie  
i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, 
dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić  upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania 
zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców   (Dz. U. z   
2016 r., poz. 1061 z późniejszymi zmianami). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami    z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 
2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –      upłynął  26 czerwca 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,  
a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz 
„Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się  w terminie 3 dni od dnia 
zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, 
pomniejszona o wpłacone wadium  podlega zapłacie nie później  niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

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

O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nrdziałki     
)*

Pow.w  
ha

Nr   KW Położenie

Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania

Forma

zbycia

Cena )*

wywoławcza   
w  zł netto

136/3

137/10

0,0224

0,2599

LEG/

00082530/3

LEG/

00081420/2

Nieruchomość

niezabudowana 

położona  w 
Górze  w rejonie 
ul. Królowej 
Jadwigi

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

na 

własność

  180.000,00

)*  działki nr 136/1  i 137/8  podlegają sprzedaży jako jeden przedmiot ( łączna powierzchnia 
0,2803 ha ). 
)*  do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek 
VAT, zgodnie   z   ustawą   z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
  Dostęp do w/w nieruchomości  drogą asfaltową. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu 
urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu  o 
faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone wpisami hipotecznymi. Działy III i 
IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące w/w  nieruchomości  
można  uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Górze ul. Mickiewicza nr 1,  w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.nr 106,        tel.655443628. Ogłoszenie znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 18.000,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia     17 listopada 2017 
r.  na konto Gminy Góra  –  PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem 
„Przetarg na nieruchomość  nr 136/3 i 137/10” . 
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 23 LISTOPADA 2017 r. O GODZINIE  900 -    W  SIEDZIBIE  URZĘDU  
MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE -  POKÓJ NR 106.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  w wyznaczonym 
terminie i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, 
dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić  upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania 
zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z 
dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców   (Dz. U. z  2016 r., poz. 1061 
z późniejszymi zmianami). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami    z dnia 21.08.1997 r. (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –   upłynął     26 czerwca 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada 
na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się  w terminie 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i  koszty sądowe ponosi w całości nabywca 
nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   
WAŻNYCH  PRZYCZYN.

O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ

Burmistrz Góry informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 /I-piętro obok  pokoju 106/ został 
wywieszony wykaz na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Góra, pl. Bolesława Chrobrego 8/1
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych– pok.106 Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
ul. Mickiewicza 1.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Chróścina, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 527 o powierzchni całkowitej 1,5334 ha, sklasyfikowana jako: W-RIVa (o pow. 0,0319 ha), RIVb (o pow. 0,5314 ha), W-RIVb  
(o pow. 0,0382 ha), oraz LsV (o pow. 0,9319 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081440/8. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  R, dla której ustala się przeznaczenie na 
tereny rolnicze oraz w jednostce bilansowej ZL, dla której ustala się przeznaczenie lasów.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 18 maja 2017 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 47.200,00 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.720,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 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 527”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 poz. 2052 ze zm.) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
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 Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, 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, posia-
dająca 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 po-
wierzchnia 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 Rol-
nictwa 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 prowa-
dzonego 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, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe 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 lub średnie branżowe inne niż rolnicze i 
posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe 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 użyt-
kowania 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 2017 r. poz. 1065 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)  wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe 
rolnicze lub zasadnicze branżowe 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)  wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych 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 17 listopada 2017 r.) winny złożyć oświad-
czenia (1, 1A, 2 i 3) wraz z wymaganymi dokumentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ oraz na stronie internetowej www.bip.gora w zakładce Przetargi.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli 
wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się 
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

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

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
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 44/2 o powierzchni całkowitej 0,1347, sklasyfikowana jako: Br-PsV.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00086284/1. 
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.
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony. 
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym, nieogrodzona. Budynek w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 22 września 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 16.600,00 zł.
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) podlega zwolnieniu od podatku VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.660,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 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 44/2”. Data 
wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji, jeżeli wymagają 
tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada   na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni 
od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia 
zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO    Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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 niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Zawieścice, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 159/2 o powierzchni całkowitej 0,1171 ha, sklasyfikowana jako PsIV.                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystejKW LE1G/00088349/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM (o pow. 0,0931 ha), dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz w jednostce bilansowej ZPs (o pow. 0,0240 ha), dla 
której ustala się tereny pastwisk
Działka nie posiada dostępu do drogi. 
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony. 
Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny oraz przebiega linia energetyczna.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 22 września 2017 r.
Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych, ze względu na brak bezpośredniego dostępu działki do drogi. 
Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu powinny w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) 
najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. w dniu 15 listopada 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 13.220,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 12.544,95 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 ze zm.));
- grunty rolne – 675,05 zł (nieopodatkowane).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.322,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 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 159/2”. Data 
wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymagają 
tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni 
od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia 
zawarcia umowy sprzedaży.

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

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że w dniu 25.09.2017r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. 106) wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,3726 ha, położonej w obrębie Sołectwa Osetno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Osetno.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 
56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  w dniu 18.10.2017 r. został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) 
wykaz nr GN.6845.55.2017  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości, położonej w 
Górze, oznaczonej jako część działki nr 984/1 o powierzchni 171,10 m2. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta 
Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 104, Urząd Miasta i Gminy 
56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza     nr 1, tel. 065 5443651.
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d. CiEŚLAK

R. BROJEK

Mistrzostwa Europy w strzelectwie terenowym
W dniach  od 30.09. do 01.10. br. w czeskiej miejscowości Choltice odbyły się Mistrzostwa Euro-
py Hunter Target organizowane przez World Hunter Target Organisation.

W pięknie położonym kom-
pleksie pałacowym Choltice 
zgromadziła się czołówka euro-
pejskiego HFT, m.in. z Wielkiej 
Brytanii, Czech, Polski, Węgier, 

Litwy, Słowacji. Blisko 200- 
osobowa grupa uczestników 
zapowiadała wysoki poziom 
rywalizacji i sporo emocji. Już 
w pierwszym dniu zawodów za-
planowano strzelania na torach 
Alfa i Bravo. Zawody rozegrano 
w dwóch kategoriach sprzęto-
wych hft1 i hft2, a także w kate-
gorii Ladies i Junior. Rozegrano 
także konkurencję drużynową 
w oparciu o teamy narodowe. 
Na tak ważnej dla strzelectwa 
terenowego imprezie nie mo-

gło zabraknąć przedstawicieli 
Góry skupionych w inicjatywie 
strzeleckiej Chomik Projekt 
i LOK Góra. Tory strzeleckie 
usytuowano w parku pałaco-

wym, przypominającym dziki 
las, a piękna jesienna pogoda 
dodawała uroku rywalizacji. 
Organizatorzy zapewnili sporą 
dawkę pozytywnej adrenali-
ny i cele lokowali w ciekawych 
miejscach nie szczędząc zawod-
nikom pułapek optycznych, 
które bardzo myliły oko. Cele 
ulokowane pod górę lub w dół 
dodawały pikanterii rywalizacji. 
Zmienny wiatr wymuszał kon-
centrację, bo chwila nieuwagi 
kończyła się na chybieniu i stra-

cie cennych punktów. Po dwóch 
dniach zmagań udało się wy-
łonić zwycięzców. W kategorii 
hft1 zwyciężył czeski zawodnik 
Vaclav Seipka zdobywając 119 
punktów. W kategorii hft2 naj-
lepszym zawodnikiem okazał 
się Sławomir Opiela z Polski z 
wynikiem 106 punktów. Polska 
drużyna zdobyła brąz i zajęła 3 
miejsce na podium. Najlepszym 
zawodnikiem z Góry okazał się 
Daniel Cieślak, który w katego-
rii hft2 zdobył 81 punktów, co 
ulokowało go na miejscu 13. Tuż 
za nim uplasował się zawodnik 
LOK Góra Ryszard Kowalski, 
zdobywając 79 punktów. Całą 
drużynę cieszył wynik uzyskany 
przez Juniorkę Alę Kowalską, 
która w klasyfikacji generalnej 
uzyskała 78 punktów, poko-
nując bardziej doświadczonych 
strzelców. Górowianie wrócili 
zadowoleni i bogatsi o kolejne 
doświadczenia, które z pewno-
ścią zaowocują w przyszłości. 
Uczestnicy składają podziękowa-
nia za wsparcie Burmistrz Góry 
Irenie Krzyszkiewicz oraz Panu 
Jackowi ze sklepu Odzież Spe-
cjalna Philipp&Jack w Górze.

Puchar Dolnego 
Śląska w badmintonie
Aż 83 zawodników z różnych stron województw dolnośląskiego 
i lubuskiego stanęło do rywalizacji w Pucharze Dolnego Śląska 
w Badmintonie rozgrywanego dniu 30.09.2017 r. w Górze. 

Na zawody, przygotowane 
wspólnie z Dolnośląskim Związ-
kiem Badmintona, Górowskim 
Stowarzyszeniem Badmintona 
,,Smecz”, Urzędem Miasta i 
Gminy w Górze oraz Ośrod-
kiem Kultury Fizycznej w Górze 
stawili się najmłodsi zawodni-

cy z Jeleniej Góry, Babimostu, 
Bogatyni, Wrocławia, Smolca, 
Szklarskiej Poręby, Sobótki i 
Góry. Rozgrywki prowadzone 
były tylko w kategorii gier poje-
dynczych chłopców i dziewcząt 
U9, U11, U13 i U15. Zawody 
otworzył Robert Brojek – Pre-
zes Górowskiego Stowarzysze-
nia Badmintona ,,Smecz” wraz 
z Emilią Goldwasser – sędzią 
głównym zawodów i Dyrekto-
rem OKF Ryszardem Wawe-
rem. W krótkim przemówieniu 
Prezes Stowarzyszenia podkreślił 
bardzo szybki rozwój badminto-
na na Ziemi Górowskiej, który 
był możliwy dzięki zaangażo-
waniu wielu osób oraz wsparciu 
UMiG w Górze, OKF w Górze, 
DOZB i sponsorom,  a tak-
że rodzicom - za co wszystkim 
serdecznie podziękował. Zawo-
dom przyglądał się także Prezes 
Polskiego Związku Badmintona 
–  dr Marek Zawadka, wysoko 
oceniając przygotowane zawody 
oraz poziom gry zawodników i 
zawodniczek. Górowscy zawod-
nicy świetnie spisywali się pod-
czas zawodów na rodzimej hali 
na której trenują. Bliski zdobycia 
I miejsca w finale U15 był Ma-
ciej Osmolski przegrywając 1:2 
z doświadczonym już zawod-

nikiem z Bogatyni Jakubem Twer-
dem. Wśród najmłodszych górow-
skich zawodników Adam Wróbel i 
Szymon Krzemień zajęli odpowied-
nio zajęli III i IV miejsce w U9. 
Organizatorzy przygotowali także 
nagrody, które rozlosowywane były 
spośród wszystkich uczestników za-

wodów, zadbano także o catering 
dla uczestników rozgrywek. Na 
zakończenie wręczono pamiątko-
we medale i dyplomy dla każdego 
zawodnika U9, oraz dyplomy, sta-
tuetki i medale wszystkim, którzy 
zajęli miejsca I-III w swoich katego-
riach. Dekoracji dokonywali Marek 
Balowski – skarbnik gminy Góra, 
reprezentujący Burmistrz Góry Ire-
nę Krzyszkiewicz oraz członkowie 
Zarządu Górowskiego Stowarzysze-
nia Badmintona ,,Smecz” Robert 
Brojek, Rafał Arendarczyk i Jacek 
Szymczak. Były to piąte, z cyklu 
ośmiu zawodów PDŚ w badminto-
nie. Przed naszymi zawodnikami i 
zawodniczkami jeszcze trzy turnieje 
– we Wrocławiu, Babimoście i So-
bótce (finał), na których z całą pew-
nością zdobędą cenne doświadcze-
nie.

Zdjęcia z turnieju i wyniki na stronie: https://

www.facebook.com/Badminton.Smecz

Zawody były częścią zadania publiczne-
go UMiG w Górze:  ,,Szkolenie sportowe, 
doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycz-
nej oraz popularyzacja badmintona wśród 
mieszkańców gminy Góra” -  realizowane-
go przez GSB ,,Smecz” w Górze.

Powiatowe Zawody Strzeleckie LOK
11.10.br. na strzelnicy w Górze odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrz 
Góry dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorem zawodów był górowski 
oddział Ligi Obrony Kraju. Gośćmi honorowymi byli Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz i Za-
stępca Burmistrz  Andrzej Rogala.  

Przed rozpoczęciem zawodów 
Prezes LOK Bogdan Potoczny 
wraz z członkiem Chomik Project 
Danielem Cieślakiem przedsta-
wili uczestnikom zasady bezpie-
czeństwa i ogólne zasady turnieju. 
Następnie przystąpiono do rozgry-
wek. W imprezie udział wzięło 10 
trzyosobowych drużyn. Zadaniem 
uczestników było oddanie 3 prób-
nych strzałów do tarczy, a następnie 
10 strzałów, które były punktowa-
ne. Osobną kategorią były strzały 
oddawane przez nauczycieli. 

Punkty zdobyte przez uczestników 
z danej drużyny były sumowane, co 
pozwalało wyłonić najlepszą druży-
nę oraz najlepszych strzelców indy-
widualnie. 
Po zsumowaniu punktów wyniki 
przedstawiały się następująco:
I m. drużyna gimnazjalistów z 
Czerniny; II m. drużyna gimnazja-
listów z Wąsosza, a III m. drużyna 
gimnazjalistów z Czerniny.
W kategorii indywidualnej: I m. 
Jakub Drozdowski – Czernina; II 
m. Arkadiusz Matuszewski – Wą-

sosz; III m. Maksymilian Szpruta 
– Czernina.
W kategorii nauczycieli: I m. Rado-
sław Mrówka – Wąsosz; II m. Piotr 
Brojek – Czernina, III m. Anna 
Cieślak – Góra.
Puchary, nagrody oraz dyplomy 
wręczyła Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz wraz z Zastępcą An-
drzejem Rogalą. Organizatorom i 
uczestnikom Turnieju gratulujemy!

REd.


