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Powstanie sztuczne lodowisko
Na terenie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze powstanie sztuczne lodo-
wisko. Na ten cel Gmina Góra pozyskała dofinansowanie w wysokości 
214 211,00 zł z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Filia Biblioteczna w Czerninie
W dniu 17 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość otwarcia Filii Biblio-
tecznej oraz święto Patrona Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. 
św. Huberta w Czerninie. Filia ponownie znalazła się w pięknie odrestauro-
wanym budynku po byłym Domu Kultury. 
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Od lewej: Elżbieta Kwiatkowska Sekretarz Powiatu Górowskiego, Piotr Wołowicz Starosta Górowski, Zenon Ratajczak członek PZKiBWP RP, 
Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Góry, Zygmunt Iciek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Góry, Andrzej Rogala Zastępca Burmistrz Góry, Jan Rewers 
Przewodniczący Rady Powiatu, Paweł Niedźwiedź Wicestarosta Powiatu Górowskiego
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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 23,
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
umig.kancelaria@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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Powstanie sztuczne lodowisko
Na terenie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze powstanie 
sztuczne lodowisko. Na ten cel Gmina Góra pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 214 211,00 zł z „Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”, w ramach naborów wniosków 
przeprowadzonych przez LGD Ujście Baryczy

Do 13 listopada przyjmowane są 
oferty realizacji zadania, w trwają-
cym postępowaniu przetargowym. 

Po jego rozstrzygnięciu podpisana 
zostanie umowa z wyłonionym 
wykonawcą, który prowadzić bę-
dzie prace budowlane. W ramach 
zadania „Budowa sztucznego lo-
dowiska wraz z zagospodarowa-
niem terenu na potrzeby turystyki 
i rekreacji przy Ośrodku Kultury 
Fizycznej w Górze” powstanie: lo-
dowisko mobilne – agregat z mo-
dułem hydraulicznym na sprężar-
kach scroll, orurowanie z listwami 
dystansującymi, izolacja termiczna 
i przeciwwilgociowa, samoprzy-
marzalne bandy lodowiska wraz 
z furtkami dla łyżwiarzy i bramą 
wjazdową dla rolby; utwardzenie 
gruntu pod agregat z kostki be-
tonowej brukowej; utwardzenie 
terenu przed boiskiem z kostki 
betonowej brukowej; montaż 8 ła-
wek 5 koszy na śmieci; ogrodzenie 
agregatu; mata gumowa zabezpie-
czająca utwardzenie z kostki; sys-
tem nagłośnienia.

Ponadto w ramach zadania za-
montowana zostanie suszarka do 
łyżew i butów z możliwością su-

szenia do 48 par butów, 2 regały 
na łyżwy, regał paletowy, przeno-
śna ostrzałka do łyżew. Zakupione 
zostaną figury do nauki jazdy na 
łyżwach (5 szt.), płozy saneczko-
we do nauki jazdy na łyżwach dla 
dzieci (10 szt.) oraz 136 par łyżew 
– 88 hokejowych i 48 figurowych. 
Planowany termin uruchomienia 
lodowiska znany będzie po wyło-
nieniu wykonawcy zadania.
Zadanie współfinansowane ze 
środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność” z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w za-
kresie podejmowania działalno-
ści gospodarczej.

Fundusz sołecki dla dzieci
W dniu 24.10.2017r. przepro-
wadzono odbiór końcowy zada-
nia inwestycyjnego pn. „Zakup i 

montaż urządzeń na plac zabaw 
w m. Czernina Dolna”. Zakres 
robót budowlanych obejmował 
wyposażenie placu zabaw w na-
stępujące urządzenia zabawowe: 
huśtawka sprężynowa w kształcie 
żaby, huśtawka pojedyncza z sie-
dziskiem kubełkowym, karuzela 
siodełkowa trójramienna wraz z 

wykonaniem nawierzchni bez-
piecznej wokół urządzeń. Prace 
wykonane zostały  przez  Zakład 

Usług Leśnych, Zbigniew Siero-
ta z Goli Wąsoskiej. Wartość za-
dania: 11 900,00 zł brutto z 36 
miesięcznym terminem gwaran-
cji. Zadanie zostało w sfinanso-
wane w ramach funduszu sołec-
kiego 2017r.

Kolejna umowa na przebudowę 
Internatu
W dniu 25.10.br. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz podpisała 
umowę z Marszałkiem Woje-
wództwa Dolnośląskiego Cezarym 

Przybylskim na dofinansowanie 
zadania „Przebudowa budynku 
byłego internatu w m. Góra w celu 
utworzenia dziennego pobytu osób 
starszych”. Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego wsparł zadanie 

kwotą  649 245,79 zł, w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Zadanie realizowane bę-
dzie w partnerstwie z Powiatem 

Górowskim, LGD „Ujście Bary-
czy” oraz Górowskim Stowarzy-
szeniem Klub Seniora „Pogodna 
Jesień” w Górze.

Konkurs na pracę magisterską 
Rada Miejska Góry ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górowskiej.

Zasady konkursu
W konkursie biorą udział prace magisterskie tematycznie związane z Gminą Góra.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku  kopii pracy magisterskiej oraz następujących dokumentów:
- pisemnego zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu przez jej autora,

- oświadczenia autora pracy magisterskiej o akceptacji warunków konkursu,
- pisemnego potwierdzenia, że praca została obroniona.

Do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace magisterskie obronione w danym roku.
Kopie wszystkich prac magisterskich uczestniczących w konkursie z chwilą ich zgłoszenia do konkursu stają się własnością Gminy Góra.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Góry

Jerzy Kubicki
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Oświatowe spotkanieRewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej
Trwają intensywne prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.” Rewitalizacja 
Wieży Głogowskiej w m. Góra”. 

Aktualnie prace sprowadzają się 
do robót budowlano- konserwa-
torskich na powierzchni ścian. 

Ponadto zamontowano tarcze ze-
garowe oraz nowe, kwarcowe me-
chanizmy zegarowe umieszczone 
na ścianie wewnętrznej wieży, na 
każdej tarczy zegarowej. Zegary 

będą regulowane sygnałem radio-
wym nadawanym z Frankfurtu 
nad Menem. Prace rewitaliza-

cyjne Wieży Bramy Głogowskiej 
mają przyczynić się do jej po-
wrotu do społecznej przestrzeni 
miasta jako widoczna i trwała 
dominanta, będąca materialnym 

śladem elementu z herbu Góry. 
Wykonawcą prac jest firma BBI 
Budownictwo Sp. z o.o. z Wro-
cławia. Wartość umowy wyno-
si - 443  628,75  zł, w tym 221 
254,64 zł dofinansowania z RPO 
WD 2014-2020 oraz 80 000,00 
zł przyznane decyzją Sejmiku i 
Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego. Zadanie współfinanso-
wane jest ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, działanie 4.3 Dzie-
dzictwo kulturowe, Poddziałanie 
1 OSI – 4.3.1 Dziedzictwo kul-
turowe – konkursy horyzontalne 
oraz ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.
Termin realizacji inwestycji wy-
nosi 115 dni, a jego zakończenie 
przypada na 10 grudnia 2017 r. AG

W dniu 30.10.br. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Górze odby-
ło się spotkanie wizytatora Ku-

ratorium Oświaty we Wrocła-
wiu Jana Głowy z dyrektorami 
szkół i przedszkoli prowadzony-
mi przez Gminę Góra. W spo-
tkaniu uczestniczyła Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, któ-
ra przywitała wszystkich obec-
nych na spotkaniu oraz Naczel-

nik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Izabela Baranowska. 
Głównym tematem spotkania 

było omówienie zasad współ-
pracy pomiędzy wizytatorem 
Kuratorium Oświaty, a dyrek-
torami placówek oświatowych 
Gminy Góra.

Wieści z placu budowy
Trwają intensywne prace związane z przebudową byłej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Piastów w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej  nr 1 
przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego”

Przedmiotem zadania jest wy-
konanie robót remontowych 
związanych z dostosowaniem 
budynku do nowej funkcji użyt-
kowej. Obecnie wykonawca jest 

na etapie wykonywania prac 
związanych z: przygotowaniem 
terenu działki pod przyszłe za-
gospodarowanie, tynkowaniem 
ścian wewnętrznych, montażem 
instalacji wentylacji i klimatyza-
cji, ociepleniem budynku i suk-
cesywnym kładzeniem wyprawy 
elewacyjnej, ociepleniem stro-
podachu, przyłączem cieplnym, 
przygotowaniem pomieszczenia 
węzła cieplnego, wykonywaniem 
nowego wejścia głównego fron-
towego i bocznego  do budyn-

ku, kładzeniem płytek ściennych 
w pomieszczeniach sanitarnych. 
Prace remontowo-budowlane są 
prowadzone w sposób zorganizo-
wany i dynamiczny. Wykonawcą 

jest firma HOME SYSTEM Sp. 
z o.o., z siedzibą w Lesznie, repre-
zentowana przez Prezesa Zarządu 
Stanisława Korabika. Planowane 
zakończenie inwestycji już nieba-
wem, bo do 10 grudnia 2017 r. 
Zadanie jest współfinansowane w  
ramach Programu Maluch Plus 
2017 w wysokości 1 149 344,40 
zł. Nadzór inwestorski nad cało-
ścią prac Marcin Kaczmarek, Biu-
ro usług Projektowych z Krobi.

XLI Sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 15.11.2017 r. w sali na-
rad Urzędu Miasta i Gminy w 

Górze odbyła się kolejna sesja 
Rady Miejskiej Góry. W posie-

dzeniu Rady udział wzięła Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 

oraz Skarbnik Miasta i Gminy 
Góra Marek Balowski. Podczas 

sesji radni podjęli następujące 
uchwały:
- zmieniającą uchwałę budżeto-
wą Gminy Góra na rok 2017,
- zmieniającą wieloletnią pro-
gnozę finansową Gminy Góra,
- w sprawie emisji obligacji ko-
munalnych oraz zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu. 
W dalszej części ogłoszono wol-
ne głosy i wnioski. Wobec ich 
braku posiedzenie zakończono.

Fundusz sołecki w 2017 roku
Rok 2017 podobnie jak lata po-
przednie obfitował w szereg za-
dań realizowanych w ramach 
funduszu sołeckiego. Są to środki 
wyodrębnione z  budżetu gmi-
ny, zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie 
życia mieszkańców. Sołectwa mają 
do dyspozycji  budżet w ramach 
którego mogą działać, realizu-
jąc inwestycje w obrębie swoich 
wsi. Do zadań zrealizowanych w 
ramach tego funduszu możemy 

zaliczyć m.in. przebudowę po-
mieszczeń świetlicy wiejskiej w 
Kłodzie Górowskiej, remont toalet 
w budynku świetlicy w Ślubowie, 
odnowienie pomieszczeń świetlicy 
w Szedźcu, zakup i montaż urzą-
dzeń na place zabaw w Chróścinie 
oraz Osetnie, wymianę stolarki 
drzwiowej w budynku świetlicy w 
Kruszyńcu, a także zakup wszel-
kiego rodzaju wyposażenia świe-
tlic wiejskich (Bronów, Szedziec, 
Chróścina, Sławęcice), materiałów 

budowlanych, które mieszkańcy 
wykorzystują do wykonywania re-
montów bieżących w budynkach 
świetlic wiejskich we własnym za-
kresie (Szedziec, Gola Górowska) 
czy też artykułów żywnościowych 
wykorzystywanych do organizacji 
wszelkiego rodzaju imprez kultu-
ralno-sportowych na terenie so-
łectw np. Mikołajki, Dzień Dziec-
ka, Dzień Kobiet.

AG
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Dla szkolnych gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej
Miło nam jest poinformować, że Gmina Góra otrzymała do-
tację z budżetu państwa w wysokości 37 910,00 zł na wyposa-
żenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą 
z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach za-
pewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). 

Otrzymane środki zostaną prze-
znaczone na doposażenie gabi-
netów profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej w sze-
ściu szkołach podstawowych. 
Opieka zdrowotna w zakresie 
profilaktycznej opieki medycz-
nej prowadzona jest na pod-
stawie porozumień zawartych 
przez dyrektorów szkół z Nie-
publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Niechlowie Sp. 
z o.o., który świadczy usługi na 
podstawie umowy zawartej z 
NFZ.
Pozyskane środki posłużą na za-
kup wyposażenia do gabinetów 

profilaktyki lekarskiej  m.in. 
będą to kozetki, stoliki zabie-
gowe, szafki przenośne do prze-
chowywania leków i wyrobów 
medycznych, biurka i szafki 
kartoteczne do przechowywania 
dokumentacji medycznej, wagi 
medycznej ze wzrostomierzem, 
parawanu, przenośnej apteczki 
pierwszej pomocy z wyposa-
żeniem, aparatu do mierzenia 
ciśnienia, stetoskopu, tablic do 
badania ostrości wzroku, widze-
nia barwnego, a także wzrostu i 
masy ciała.
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Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia
Delegacja Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach 
miała zaszczyt i ogromną przyjemność uczestniczyć w dniach od 03.11.2017r. do 05.11.2017r. 
w bardzo ważnym  dla Polaków miejscu i momencie, jakim było odsłonięcie odnowionego 
pomnika II Żelaznej Brygady w Pasiecznej na Ukrainie. 

Jesteśmy  bardzo dumni z tego, 
że  nasz Sztandar po raz pierw-
szy opuścił granice Rzeczpo-
spolitej Polski i oddał honory 
młodym legionistom, którzy 
oddali życie w walce o niepodle-

głość Polski.  W uroczystościach 
uczestniczyło osiem pocztów 
sztandarowych z województwa 
dolnośląskiego oraz dwa z Lwo-
wa. Uroczystość rozpoczęła się 
od wprowadzenia sztandarów 
na cmentarz w Pasiecznej. W 
otoczeniu mogił i w pełnym 
słońcu sztandary oddały honory 
poległym w walce o niepodle-
głość. Swoją obecnością zaszczy-
cili: ekscelencja Biskup  Archi-
diecezji Lwowskiej Leon Mały, 
kanclerz Kurii Lwowskiej ksiądz 
Władysław Grymski, konsul RP 
we Lwowie Marian Orlikowski, 
ojciec franciszkanin Broni-
sław Staworowski z Krakowa, 
proboszcz parafii katolickiej w 
Nadwórnej ks. Igor Hawrysyk, 
proboszcz parafii grekokatolic-
kiej, wicedyrektor TV Polonia 
Filip Frąckowiak, szef działu 
marketingu Jacek  Borowski, 
członkowie  Zarządu Fundacji 
Studio Wschód: redaktor Gra-
żyna Orłowska-Sondej i Jan 
Matkowski, wicestarosta  Po-
wiatu Legnickiego Kazimierz  
Burtny, przedstawiciele władz 
lokalnych: starosta Powiatu 
Nadwórniańskiego,  Mer  Mia-
sta Nadwórna, Sołtys Pasiecz-
nej, architekt  Miasta Nadwór-

na - twórca obecnego kształtu 
pomnika, członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia Współpracy Pol-
ska-Ukraina „Nadwórna”, prezes 
Stowarzyszenia Rzecz Karpacka, 
przedstawiciele Związku Strze-

leckiego „Strzelec” z Lwowa, 
wicedyrektor szkoły w Pasiecz-
nej Roman Sadruk, członkowie 
Zespołu „Podolski Kwiat” z Ko-
ziatyna prowadzony przez Na-
talią Czajkowską, który przebył  
500 km, aby uświetnić uroczy-
stość, dyrektor szkoły polskiej w 
Kołomyi i prezes Towarzystwa 
Kultury Polskiej im. Karpiń-
skiego w Kołomyii Stanisława 
Patkowska- Kołusenko, która 
przybyła na uroczystość wraz z 
dziećmi z polskiej szkoły oraz 
mężem Włodkiem Kołusenko, 
inżynierem nadzorującym prace 
nad renowacją pomnika i roda-
cy, którzy pielęgnują polskość 
na Kresach Wschodnich.
Po przemówieniach i poświęce-
niu pomnika II Żelaznej Bryga-
dy (zwanej również Karpacką) 
mieliśmy okazję  porozmawiać 
z rodakami tam mieszkającymi 
dbającymi o polską tożsamość 
narodową. Nasi rozmówcy nie 
kryli wzruszenia widząc tak 
dużą grupę  wolontariuszy z 
Polski. W kolejnym dniu tj. 05 
listopada 2017r. poczty sztanda-
rowe uczestniczyły we mszy św. 
w Nadwórnej, po której odbyło 
się krótkie spotkanie z rodaka-
mi. Około godziny 1430 udali-

śmy się w drogę powrotną do 
Polski. Po drodze odwiedziliśmy 
Lwów, a w godzinach rannych 
przybyliśmy do Witoszyc pełni 
wrażeń. W tym miejscu skła-
dam serdeczne podziękowania 

Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz za umożliwienie uczest-
nictwa w tym bardzo ważnym 
dla Polaków momencie, jakim 
jest krzewienie polskości na te-
renach Ukrainy - dawnych tere-
nach Polski. Serdecznie dziękuję 
Dyrektorom, Nauczycielom, 
rodzicom, uczniom placówek 
oświatowych Gminy Góra za 
włączenie się w zbiórkę zniczy 
„Podaruj znicz na Kresy” w ra-
mach akcji Mogiłę Pradziada 
Ocal Od Zapomnienia (znicze 
zapłonęły na mogiłach pozo-
stawionych bez opieki na Kre-
sach). Dziękuję uczniom za 
trud jaki włożyli uczestnicząc 
w tej uroczystości, z dala od 
domu rodzinnego, rodzicom 
składam podziękowania za wy-
rażenie zgody na reprezentowa-
nie naszej społeczności przez ich 
dzieci w bardzo trudnym wy-
jeździe na Kresy. Red. Grażynie 
Orłowskiej-Sondej dziękuję za 
docenienie naszych starań mają-
cych na celu ratowanie polskich 
cmentarzy na Ukrainie i krze-
wienie ducha patriotyzmu.

LESZEK STECKi

P O D Z I Ę KOWA N I E
Wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim 

uczestnikom pogrzebu, którzy brali udział w 
ostatnim pożegnaniu mojego Męża i naszego Ojca

Leszka Wawrzyńczaka
żona z córkami

Wystawa Klubu Esperanto 
07.11.2017 r. w Domu Kultury w Górze odbyło się otwarcie 
wystawy prezentującej dorobek i działalność górowskiego Klu-
bu Esperanto. W uroczystości udział wzięła Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Burmistrz Góry Andrzej Roga-
la, Dyrektor Domu Kultury Danuta Piwowarska-Berus oraz 
członkowie i sympatycy Klubu Esperanto. 

Wystawa zorganizowana zosta-
ła w związku z uznaniem roku 
2017 Rokiem Zamenhofa i ob-
chodzeniem go na całym świecie 
pod auspicjami UNESCO. Na 
wystawie zobaczyć można kroni-
ki, słowniki, miesięczniki i inne 
pamiątki prezentujące dorobek 
górowskich esperantystów. Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 
wszystkim esperantystom pogra-
tulowała bardzo aktywnej działal-
ności, utrzymywania współpracy 
z esperantystami z Herzbergu, 
udziału w licznych festiwalach, 
wyjazdach i konkursach. Podkre-
śliła, że działania Klubu Esperan-

to przyczyniają się nie tylko do 
popularyzacji tego języka, ale tak-
że do pięknej promocji Gminy 
Góra. Wszystkim członkom Klu-
bu Esperanto w Górze Burmistrz 
życzyła dalszej kontynuacji pasji 
jaką jest nauka esperanto, satys-
fakcji z nawiązywanych nowych 
kontaktów i przyjaźni oraz wielu 
twórczych inicjatyw. Podczas uro-
czystości ciekawą prelekcję wy-
głosiła Małgorzata Komarnicka 
– Dyrektor Biura Regionalnego 
Centrum Edukacji Międzykultu-
rowej we Wrocławiu.

AG
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Ocalić od zapomnienia
Tradycyjnie już w listopadzie, w Chróścinie organizowana jest uroczystość o wymownej na-
zwie „Ocalić od zapomnienia”.

W ten sposób mieszkańcy odda-
ją hołd tym wszystkim, którzy 
zginęli bądź zaginęli na Syberii, 

w trakcie transportów, przesie-
dleń i wywózek. Uroczystością 
tą oddają hołd poległym w cza-
sie wojennej zawieruchy, tym 
którzy o Ojczyznę walczyli, ale 
z różnych przyczyn nie było im 
dane do tej Ojczyzny powró-
cić, tym którym odebrano życie 
tylko dlatego, że byli Polakami. 
Święto zawsze organizowane 
jest po dniu Wszystkich Świę-
tych, a w tym roku odbyło się 5 
listopada w kościele parafialnym 
p.w. św. Michała Archanioła w 
Chróścinie.  Na uroczystości 
obecni byli: Zastępca Burmistrz 
Góry Andrzej Rogala, Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz, 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Jerzy Kubicki, radna Rady 
Gminy Monika Siekanowicz, 
sołtys Witoszyc Józefa Śred-
niawa, Komendant Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Górze Andrzej Wałęga wraz 
z oddziałem OSP Chróścina, 
poczet sztandarowy OSP Ra-
dosław i mieszkańcy Chróściny 
oraz okolicznych miejscowości.
Przed rozpoczęciem Mszy Św. 
w imieniu organizatorów tj. 
Sołectwa Chróściny, prowadzą-
cy uroczystość Paweł Bondzior 
przywitał wszystkich obecnych. 
W kilku słowach przybliżył 
charakter święta, jego genezę, 
powiedział między innymi, że 
święto „Ocalić od zapomnienia” 
posiada swój przekaz, wołanie 
o pamięć o tych, których tutaj 
nie ma, po czym zaprosił do 
obejrzenia i wysłuchania pro-

gramu przygotowanego przez 
lokalną młodzież pod kierun-
kiem Jadwigi Bretsznajder i 

Karoliny Wojciechowicz. In-
scenizacja była hołdem pamięci 
i ukazywała czasy męki, kaźni 
i zabijania naszych przodków, 
bohaterów, którym nie było 
dane powrócić do Ojczyzny.   
Po wzruszającej inscenizacji, ks. 
proboszcz Jarosław Grabarek 
odprawił Mszę św. za Kreso-

wian. Pierwsza część uroczy-
stości zakończyła się Apelem 
Poległych, który wygłosił Ko-
mendant Gminny Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Gó-
rze Andrzej Wałęga. Z kościoła 
wszyscy udali się pod pomnik 
poświęcony ofiarom II wojny 
światowej i tam delegacje złoży-
ły kwiaty oraz znicze.  Wszyscy 
wspólnie odśpiewali Hymn Pol-
ski. Na zakończenie głos zabrała 
sołtys Chróściny, dziękując 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tej uro-
czystości, za pomoc i wsparcie 
oraz wszystkim przybyłym i za-

prosiła do wspólnego spotkania 
w Domu Ludowym.  Zastępca 
Burmistrz Góry Andrzej Rogala 
w imieniu Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz na ręce Pani sołtys 
złożył podziękowanie za zaanga-
żowanie i trud włożony w organi-
zację uroczystości oraz za pamięć 
i chęć przekazywania następnym 
pokoleniom historii regionu. W 
dalszej części  Wioleta Andrze-
jewska i Andrzej Witkowski ob-
szernie omówili akcję „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia” 
i tegoroczny wyjazd na Ukrainę 
w celu porządkowania tam pol-
skich cmentarzy. Potwierdze-
niem prelekcji była prezentacja 
zdjęć przygotowana przez Dyrek-
tora Zespołu Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Witoszycach 
Leszka Steckiego. Osoby obecne 
na spotkaniu widząc na zdjęciach 
mogiły z nazwiskami swoich 
przodków nie kryły wzruszenia, 
oddawały się zadumie nad tą tra-
giczną kartą historii, wymieniały 
się posiadanymi wiadomościami, 
opowiadały o swoim życiu. Spo-

tkanie miało bardzo podniosły 
charakter i po raz kolejny nas or-
ganizatorów utwierdziło w prze-
konaniu, że należy kontynuować 
projekt „Ocalić od zapomnie-
nia”, bo za każdym razem przy-
chodząc i uczestnicząc w nim 
chylimy czoła, modlimy się za 
tych którzy tworzyli naszą histo-
rię, ale nie było im dane przybyć 
tutaj ze swoimi rodzinami.

K. mAKSYmCZuK

Rusza akcja promująca 
święte schody
Z wielką radością informu-
jemy, że pozyskano środki fi-
nansowe na wydanie druków 
promujących Kościół Bożego 
Ciała i znajdujące się obok 
niego święte schody. Grupa 
nieformalna, w skład której 
wchodzą Arkadiusz Gortych, 
Irena Bulczyńska, Tadeusz 
Golicz przy współpracy z 
opiekunem Pracowni Histo-
rii Ziemi Górowskiej Elżbietą 
Maćkowską, napisali projekt 
„Cudze chwalicie, swego nie 
znacie” i uzyskali fundusze 
na wydanie folderów, wido-
kówek, okolicznościowych 
magnesów i zakładek pro-
mujących górowski zabytek. 
Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich na lata 2014-2020, 
realizowanego przez Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej oraz ze 
środków własnych Opera-
torów, w ramach Konkur-
su „Zdolny Śląsk Lokalnie” 
Operatorem jest Fundacja 
Pomocy Św. Antoniego „Bene 
Factum” z Wałbrzycha, za 
pośrednictwem której Grupa 

Nieformalna otrzyma wsparcie 
finansowe.
Wcześniej, z inicjatywy A. 
Gortycha górowskie święte 
schody zostały zgłoszone do 
konkursu promującego atrak-
cje turystyczne Dolnego Śląska 
i w rejonie legnickim zdobyły I 
miejsce. Na początku listopada 
ks. dziekan Henryk Wacho-
wiak i kościelny T. Golicz ode-
brali certyfikat uznający zaby-
tek za dziedzictwo kulturowe i 
atrakcję turystyczną. Program, 
z którego uzyskano dofinanso-
wanie jest niejako kontynuacją 
działań mających na celu pro-
mocję tego unikatowego w skali 
Dolnego Śląska obiektu. Przy-
pominamy, że kościół Bożego 
Ciała i święte schody są czynne 
w okresie jesienno-zimowym w 
każdą niedzielę od godz. 12.00 
do 16.00. Od wiosny do godz. 
17.00. Zapraszamy!

em

Matematyczne osiągnięcia
Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Górze i klas 
gimnazjalnych mogą po-
chwalić się ogromnym suk-

cesem matematycznym w 
Ogólnopolskim Konkursie 
MULTITEST. Wyróżnienie 
w tym konkursie   zdobyli 
Julia Kajetańczyk i Kamil 
Majewski, a Kacper Skwarek 
zdobył III miejsce w Polsce.   
W konkursie wzięło udział 

tylko z województwa dolno-
śląskiego aż  1031 osób. Kon-
kurs składał się z 30 zadań 
zamkniętych wielokrotnego 

wyboru. Gratulujemy sukcesu 
uczniom i nauczycielom i ży-
czymy kolejnych wygranych. 

AHK
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Dla małych pacjentów gry i klocki
Zwracamy się do mieszkańców Gminy Góra z ogromną prośbą o pomoc. Wiemy, że jesteście 
ludźmi wielkich serc i nie przejdziecie koło naszej akcji obojętnie.

Najlepsi w regionie
16 listopada 2017r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie 
odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Przyrodni-
czego „Między biologią a chemią”. Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 3  i klas gimnazjalnych w Górze zdobyli tytuł laure-
ata. Weronika Olszak zajęła I miejsce, a Wiktoria Izdebska II 
miejsce. Wysoką lokatę uzyskał także Oskar Iwanowski.

Uczestnicy konkursu musieli 
wykazać się wiedzą biologicz-
no-chemiczną. Celem konkursu 

było propagowanie wykorzy-
stania wiedzy teoretycznej w 
praktyce, umiejętności łączenia 
wiedzy z różnych przedmio-
tów, rozbudzanie i rozwijanie 
zainteresowań przyrodniczych 
uczniów, promowanie uczniów 
prezentujących postawę badaw-
cza, twórcze myślenie, umie-
jętność przełożenia wiedzy na 
działanie praktyczne i rozwijanie 
logicznego myślenia. Uczniowie 

po napisaniu testu pod okiem 
starszych kolegów wykonywali 
doświadczenia biologiczno-che-

miczne między innymi: wykry-
wali wit. C w różnych sokach 
oraz napojach, zakładali „che-
miczne ogrody”, sprawdzali po-
chłanianie wody przez mszaki i 
porosty, badali pH gleby za po-
mocą tradycyjnego kwasomierza 
glebowego oraz elektronicznego. 
Gratulujemy   i życzymy dal-
szych sukcesów.

Wernisaż prac malarskich
18 listopada 2017 r. miał miejsce wernisaż prac malarskich górowianki Stanisła-
wy Chochowskiej i Ewy Chochowskiej. Obie Panie łączy nie tylko nazwisko (teściowa  
i synowa), ale także zamiłowanie do malarstwa.

Na wernisaż przybyła liczna gru-
pa miłośników tej formy sztuki – 
było ponad 60. osób. Obecnością 
swą zaszczycił także Zastępca Bur-

mistrz Góry Andrzej Rogala, który 
w imieniu Burmistrz Ireny Krzysz-
kiewicz i swoim wręczył obu Pa-
niom bukiety czerwonych róż.  
Wernisaż z 18 listopada to pierw-
sza wystawa prac obu malarek. 
Pani Stanisława, z zawodu ekono-
mistka, malarstwem zajęła się po 
przejściu na rentę, wcześniej była 
pracownikiem ZOZ-u i po prostu 
nie miała czasu, chociaż „w duszy 
zawsze jej grało i ciągnęło do pędz-
la”. Na swych płótnach uwiecznia 
nie tylko przyrodę, ale także oso-
by, martwe natury, wśród nich 
znajdują się uduchowione ikony 
(dwukrotnie brała udział w  warsz-
tatach ikonopisania) i wiele innych 
tematów. Pierwszymi krytykami i 

recenzentami jej prac była zawsze 
rodzina – co szczerze przyzna-
je. Natomiast Ewa Chochowska 
preferuje inny rodzaj malarstwa 

i są to abstrakcje. Jej niekonwen-
cjonalne spojrzenie na otaczającą 
rzeczywistość skutkowało powsta-

niem wielu niezwykle ciekawych 
prac, o czym mogli przekonać się 

uczestnicy wernisażu. Pani Ewa 
jest z wykształcenia dietetykiem 
i … cukiernikiem. Maluje od 22 
lat, ale zawsze prace były skrywa-
ne, powstawały w czterech ścia-
nach domu i tam pozostawały. 
Nie do końca wierzyła, że mają 
jakąkolwiek wartość – i tu się na 
szczęście myliła. Obie Panie starają 
się na płótnach utrwalić swe wizje, 
emocje, wrażenia, doznania. Pró-
bują różnych technik i tematów 
– i jak mówią obie „ciągle szukają 
siebie”. Wystawa bardzo podoba-
ła się gościom. Wiele prac zostało 
zamówionych i znajdą nowego 
właściciela po zakończeniu pre-
zentacji. Autorki otrzymały rów-
nież pozytywne wpisy w księgach 
pamiątkowych, wiele serdecznych 
słów i gratulacji, kwiatów i akceso-
riów malarskich.
Wystawa prac malarskich czynna 
będzie do końca grudnia 2017 r. 
Prace można oglądać w „pałacy-
ku”– siedzibie organizacji poza-
rządowych (obok Policji) przy ul. 
Podwale 24, I piętro, we wtorki 
(14.00-19.00), środy (9.00-15.00), 
czwartki (15.00-19.00) lub po 
uprzednim umówieniu się z opie-
kunem Pracowni Historii Ziemi 
Górowskiej tel. 605079005. Za-
praszamy!
Współorganizatorami wernisażu 
były Pracownia Historii Ziemi Gó-
rowskiej i Fundacja Pomocy Szkole 
im. E. Machniewicza.

Informujemy, że dołączamy do 
świątecznej zbiórki prezentów 
dla małych pacjentów Przy-
lądka Nadziei, którą organizu-
je zaprzyjaźniona z Zespołem 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le w Ślubowie, Fundacja Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową we Wrocławiu.   
Potrzebne są gry planszowe i 
Klocki Lego, które oderwą my-
śli maluchów od ich choroby, 
z którą codziennie się zmagają. 
Bardzo ważne jest, by gry i kloc-

ki były NOWE, ponieważ dzie-
ci chore na raka mają obniżoną 
odporność, więc nie możemy im 
przekazać używanych zabawek.
Wierzymy, że jak zawsze, spra-
wicie, że uśmiech zagości na 
niejednej maleńkiej buzi i przy-
niesie ogromną radość małym 
pacjentom Przylądka Nadziei 
we Wrocławiu.
Zbiórką zajmuje się nauczy-
cielka Anna Dokładańska   z 
Zespołu Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole im. Janusza 

Korczaka w Ślubowie.
Prosimy o kontakt ze szkołą - 
065 543 68 77, -  przyjedziemy i 
odbierzemy przygotowane przez 
Państwa prezenty i przekażemy 
je do biura Fundacji. Można je 
również dostarczyć osobiście do 
szkoły w Ślubowie. Z góry ser-
decznie dziękujemy za okazaną 
pomoc i wsparcie.

em

Jubileusz 105 urodzin
W dniu 20 listopada Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Góry Jerzym 
Kubickim i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Górze 
Urszulą Szmydyńską udała się do mieszkanki Góry Stanisławy 
Papierowskiej, która obchodziła 105 urodziny. 

Na ręce Jubilatki Burmistrz Góry 
złożyła bukiet czerwonych róż 
oraz życzenia zdrowia, pomyśl-
ności, miłości i szacunku najbliż-

szych. Jubilatka otrzymała także 
kosz owoców oraz urodzinowy 
tort. Pani Stanisława jest najstar-
szą mieszkanką Powiatu Górow-
skiego. Urodziła się 19 listopada 

1912 r. w miejscowości Obale. W 
1943 r. w Widze wyszła za mąż 
za Nikodema Papierowskiego. W 
1945 r. przybyła do miejscowości 

Wronów, a od 1991 r. zamieszka-
ła w Górze. Pani Stanisława uro-
dziła 3 dzieci, syna Józefa i córki 
Barbarę i Ewę. Doczekała się 6 
wnuków i 8 prawnuków.        AG
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Uczniowie w Gminie Góra 
W szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, w roku szkol-
nym 2017/2018 naukę pobiera 2 358 uczniów (w tym 185 pierwszoklasistów), w 118 oddziałach 
klasowych.

Zgodnie z zestawieniem zbior-
czym Systemu Informacji 
Oświatowej na dzień 30 wrze-
śnia br. dane przedstawiają się 
następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Bolesława Prusa w Górze – 717 
uczniów, w tym 147 uczniów w 
II i III klasie gimnazjalnej,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Władysława Broniewskiego w 
Górze - 648 uczniów, w tym 
205 uczniów w II i III klasie 
gimnazjalnej,
- Zespół Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole im. św. Huber-
ta w Czerninie - 215 uczniów,  
w tym 36 uczniów w II i III 
klasie gimnazjalnej oraz 55 
uczniów w przedszkolu,
- Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny z Oddziałami Integracyj-
nymi w Glince - 94 uczniów,  
w tym 24 uczniów w przedszko-
lu,
- Zespół Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole im. Janusza Korcza-
ka w Ślubowie – 129 uczniów, w 
tym 28 uczniów w przedszkolu,
- Zespół Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole im. Władysława 
Reymonta w Witoszycach – 138 
uczniów, w tym 37 uczniów w 
przedszkolu,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Gó-
rze – 222 uczniów,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 
im. Jasia i Małgosi w Górze – 
195 uczniów,
Stan zatrudnienia nauczycie-
li w bieżącym roku szkolnym 
w szkołach podstawowych  
i przedszkolach przedstawia się 
następująco:
- nauczyciele zatrudnieni w peł-
nym wymiarze - 214 osób,
- nauczyciele zatrudnieni w nie-
pełnym wymiarze  - 53 osoby. 
Przypominamy, że w skutek re-
formy oświaty dotychczasowe 
sześcioletnie szkoły podstawo-

we z dniem 1 września 2017 r. 
przekształcone zostały w ośmio-
letnie szkoły podstawowe. W 
latach szkolnych odpowiednio 
2017/2018 i 2018/2019 w 
ośmioletnich szkołach podsta-
wowych, będą funkcjonowały 
w:
- Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Bolesława Prusa w Górze – kla-
sy gimnazjalne Gimnazjum nr 1 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Górze,
- Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
Władysława Broniewskiego w 
Górze - klasy gimnazjalne Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika w Górze,
- Szkole Podstawowej w Czer-
ninie funkcjonującej w Ze-
spole Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole im. św. Huberta 
w Czerninie - klasy gimnazjalne 
Gimnazjum w Czerninie.

Ćwiczenia strażaków PSP i OSP
W dniach 6-8 listopada br. od-
były się ćwiczenia strażaków PSP 
oraz OSP z Gminy Góra. Miały 

one na celu doskonalenie stra-
żaków-ratowników w różnych 
sytuacjach zagrożeń. Manewry 
odbyły się na terenie restauracji 
i hotelu „Rosette” w Górze przy 
ul. Dworcowej i polegały na ga-
szeniu pożaru w obiekcie tj.  sali 
bankietowej, hotelu, kotłowni. 
Połączone były również z poszu-
kiwaniem osoby zaginionej oraz 

poszkodowanej.
W ćwiczeniach udział wzięły 
wszystkie jednostki OSP Gmi-

ny Góra, tj.: OSP Stara Góra, 
OSP Osetno, OSP Czernina, 
OSP Chróścina, OSP Rado-
sław, OSP Wierzowice Małe 
oraz przedstawiciel Biura Zarzą-
dzania Kryzysowego i Obrony 
Cywilnej Urzędu Miasta i Gmi-
ny.

Podopieczni św. Franciszka
Tradycyjnie już od kilku lat w październiku, z okazji Międzynarodowego Miesiąca Zwierząt Mały 
Samorząd Uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze organizuje szkolną akcję charyta-
tywną, która ma na celu zebranie karmy, kocy, smyczy i zabawek dla podopiecznych Gminnego 
Schroniska Bezdomnych Zwierząt w  Henrykowie. 

Jak co roku uczniowie klas I-IV, 
klas VII oraz gimnazjalnych z 
budynku przy ulicy Szkolnej, 
rodzice oraz wychowawcy, wy-
kazali duże zainteresowanie 
akcją i chętnie przystali na pro-
pozycję zorganizowania zbiór-
ki żywności dla psów i kotów 
ze schroniska. Do zaprzyjaź-
nionego ze szkołą schroniska 
8 listopada 2017 r., wraz w z 
wychowawczyniami, pojecha-
li uczniowie z klasy I a i III e. 
Mieszkańcy schroniska przywi-
tali nas głośnym szczekaniem i 
wesołym merdaniem ogonem, 
jednak pracownik od razu za-
uważył, że nie każde machanie 
ogonem to gest sympatii ze 
strony psa dla człowieka. Celem 
wyjazdu, oprócz przywiezienia 
karmy, było również uwrażli-
wienie dzieci na los bezdom-
nych zwierząt oraz kształtowa-
nie gotowości niesienia pomocy 
bezbronnym i skrzywdzonym 
czworonogom. Po schronisku 
oprowadzało dzieci dwóch pra-

cowników, którzy opowiadali 
historię tego miejsca, jak wyglą-
da ich codzienna praca, opieka 
nad zwierzętami - także medycz-
na, treningi i spacery z czworo-
nogami. Spacery po schronisku 
odbywały się między boksami, 
najpierw w części dla kotów, 
a później dla psów. Psy i koty 
reagowały przyjaźnie na swoich 
opiekunów, co znaczyło, że z ich 
strony nie dzieje się zwierzętom 
żadna krzywda. Dzieci miały 
mnóstwo pytań do pracowni-
ków schroniska, na które otrzy-
mywały wyczerpujące odpowie-
dzi. Poznały też nowe słowa i 
ich znaczenie związane z życiem 
zwierząt (kwarantanna, kastra-
cja, sterylizacja, wolontariat). 
W trakcie spacerów rozmawiali-
śmy o  odpowiedzialności, jaką 
biorą na siebie ludzie, którzy 
decydują się na posiadanie w 
domu zwierzaka. One tak jak 
człowiek mają uczucia i przy-
wiązują się do swoich właścicie-
li. Pies lub kot w domu to nie 

tylko istota do zabawy i przytu-
lania, którą gdy urośnie lub nie 
będzie się słuchać można wyrzu-
cić na ulicę lub przywiązać do 
drzewa w lesie. Takie zachowa-
nie jest nieludzkie i na szczęście, 
jak uznaliśmy wszyscy, karane. 
Przy okazji wizyty w schroni-
sku powtórzyliśmy sobie zasady 
zachowania się wobec zwierząt, 
zwłaszcza tych obcych. Dzie-
ci zrozumiały, że bezdomnym  
zwierzętom trzeba pomagać, a 
także reagować, gdy widzimy, że 
dzieje im się krzywda ze strony 
dorosłych lub dzieci !!!
Wszystkim uczniom, wycho-
wawcom i rodzicom klas I-IV, 
VII oraz gimnazjalnych w imie-
niu pracowników i mieszkań-
ców schroniska  SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY za zaangażowa-
nie w akcję pomocy zwierzakom 
i dary serca, które zawieźliśmy 
ze sobą!!!!

REd.
VI Rajd Niepodległości Polski
Po raz szósty Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze było orga-
nizatorem Rajdu Niepodległości Polski, którego hasłem prze-
wodnim jest „Bóg - Honor - Ojczyzna”.

Młodzież szkolna razem z 
wychowawcami i opiekunami 
pojawiła się pod pomnikiem 
Wolności z rowerami. Rowery 
zostały udekorowane biało-czer-
wonymi wstążkami, natomiast 
uczestnicy rajdu otrzymali pelery-
ny w kolorze barw narodowych. 
Złożono kwiaty i zapalono znicze, 
uczczono też minutą ciszy pamięć 
poległych w wypadku lotniczym 

w Smoleńsku. Następnie wyru-
szono w 15-to kilometrowy rajd 
szlakiem leśnym Nadleśnictwa 
„Góra Śląska”. Odpoczynek pod-
czas  rajdu odbył się przy stacji 
ORLEN, gdzie na uczestników 
czekał ciepły posiłek i słodycze.
Podczas rajdu przeczytano histo-

rię o Niepodległej Polsce oraz o 
Marszałku Piłsudskim.
Celem rajdu to: rozwój warto-
ści patriotycznych wśród dzieci 
i młodzieży, przypomnienie hi-
storii Polski z uwzględnieniem 
Niepodległości Polski, przypo-
mnienie historii Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, upamiętnienie 
pamięci bohaterów narodowych, 
szacunek do flagi narodowej, re-

kreacja i wypoczynek.
Końcowym punktem programu 
było rozdanie dyplomów pamiąt-
kowych oraz przejazd grupy pod 
budynek szkoły podstawowej nr 
3. 

TPd GóRA.HELENA RAdOSZKO
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E. mAćKOwSKA

Narodowe Święto Niepodległości
W dniu 11 listopada 2017 r. w całym kraju obchodzono 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak jak w latach poprzednich, również w Górze od-
były się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie z naszej historii. 

O godz. 9.00 na górowskim ryn-
ku odbyło się uroczyste składanie 
kwiatów pod Pomnikiem Wol-
ności. Samorząd Gminy Góra i 
Powiatu Górowskiego reprezen-
towany był przez Burmistrz Góry 
Irenę Krzyszkiewicz, Starostę Po-
wiatu Górowskiego Piotra Woło-
wicza, Zastępcę Burmistrz Góry 

Andrzeja Rogalę, Wicestarostę 
Pawła Niedźwiedzia, Sekretarz 
Powiatu Górowskiego Elżbietę 
Kwiatkowską, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Jana Rewersa oraz 
Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Góry Zygmunta Icieka. 
Wiązanki kwiatów złożyli także 
przedstawiciele: Związku Kom-
batantów, radnych Rady Miej-
skiej Góry, służb mundurowych, 

Nadleśnictwa Góra Śląska, szkół 
i przedszkoli z terenu Gminy 
Góra, instytucji gminnych i po-
wiatowych, partii politycznych, 
organizacji związkowych. Podczas 
uroczystości na górowskim rynku 
obecne były także poczty sztanda-

rowe. W tym dniu odbyły się tak-
że XXIV Ogólnopolski Bieg Nie-
podległości, Msza Św. w intencji 
Ojczyzny, ofiarowana przez Bur-
mistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz 
oraz Starostę Piotra Wołowicza. 
Mszę św. koncelebrował dziekan 
dekanatu Góra Wschód ks. Hen-
ryk Wachowiak. W nabożeństwie 

udział wzięły także poczty sztan-
darowe szkół z terenu Gminy 
Góra. Na strzelnicy myśliwskiej 
miał miejsce Turniej Strzelecki 
„Dla Niepodległej” zorganizowa-
ny przez LOK Góra-Głogów, a w 
Domu Kultury odbył się Regio-
nalny Turniej Brydża Sportowego 
Par „O podkowę Kasztanki Pił-
sudskiego” oraz koncert wokalist-
ki Ewy Kopczyńskiej. Na koncert 

przybyło koło 300 osób i wszyscy 
mogli przyłączyć się do odśpie-
wania „Roty” w wykonaniu chó-
ru nauczycielskiego „Pro Bono”. 
Następnie artystka zaprezento-
wała program artystyczny, który 
przedstawiał biografię i twórczość 

fantastycznej pieśniarki - Edith 
Piaf. Przybyli goście nagradzali 
brawami każde wykonanie zna-
nych i mniej znanych utworów 
francuskiej piosenkarki. Było 
sympatycznie, wzruszająco, ale i 
wesoło.
Święto Niepodległości to dzień, 
w którym cieszymy się z naszych 

wielkich historycznych zwy-
cięstw. Przypominamy ważne dla 
Polski zdarzenia z okresu 123 lat, 
gdy byliśmy pod zaborami: insu-
rekcję kościuszkowską, powsta-
nia: listopadowe, krakowskie, 
styczniowe, wielkopolskie, postać 
Naczelnika Józefa Piłsudskiego, 
wspominamy Błękitną Armię Jó-
zefa Hallera, Bitwę Warszawską  
z 1920 r. Zapytani o datę 11 li-

stopada przechodnie prawidłowo 
kojarzą ją z umowną datą odzy-
skania Niepodległości. Ale walki 
o tę Niepodległość trwały jeszcze 
dość długo. Od samego początku 
nowe państwo polskie było zmu-
szone do walki o swe granice. 

Do szczególnie dramatycznych 
wydarzeń doszło we Lwowie. 
Polacy toczyli o nie boje z chcą-

cymi je opanować Ukraińcami. 
Do legendy przeszła bohaterska 
postawa młodzieży, w tym dzieci. 
Okazało się, że aż 1421 obrońców 
Lwowa nie miało ukończonych 
17 lat. Zachował się list jednego 
z nich, 14-letniego Jurka  Bitscha-
na, gimnazjalisty, który tak napi-

sał do rodziców „ Kochany Tatu-
siu. Idę dzisiaj zameldować  się do  
wojska. Chcę okazać, że znajduję 
tyle siły, by służyć i wytrzymać. 
Obowiązkiem moim jest iść, gdy 
mam dość sił, bo brakuje ciągle 
ludzi do wyswobodzenia Lwowa. 
Jurek”.  Chłopiec walczył bardzo 
dzielnie, szedł w pierwszej linii 
natarcia, niestety, trzykrotnie po-
strzelony w walkach o Cmentarz 
Łyczakowski, zmarł 21 listopada 
1918 r. Był jednym z najmłod-
szych obrońców Lwowa. Nato-
miast Bitwa warszawska z sierp-
nia 1920 r. uważana jest przez 
historyków (nie tylko polskich) 
za jedno najważniejszych  i prze-
łomowych wydarzeń w dziejach 
świata. Zwycięstwo Polski nad 

Armią Czerwoną nie tylko ura-
towało polską niepodległość, ale 
także zapobiegło rozprzestrzenie-

niu się rewolucji bolszewickiej w 
Europie Zachodniej.
Święto Niepodległości w całym 
kraju obchodzone jest na różne 
sposoby. Najczęściej w stylu pod-
niosłym, uroczystym, ale też coraz 
częściej zdażają się uroczystości 
wesołe, radosne, pikniki, manife-

stacje patriotyczne. Najważniejsze 
jednak, bez względu na sposób 
kultywowania tego ważnego dla 
każdego Polaka święta, by było 
ono upamiętniane nie tylko w 
formie imprezy środowiskowej, 
ale również w kręgu rodzinnym. 
Nikt tak naprawdę nie nauczy 
młodego pokolenia patriotyzmu 
i szacunku dla symboliki narodo-
wej jak najbliższa rodzina.

„ Historię swoją piszcie sami, bo 
inaczej napiszą ją za was inni, 
i będzie źle... - powiedział Józef 
Piłsudski.
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A. GORTYCH

W Czerninie Filia Biblioteczna już w nowym obiekcie
W dniu 17 listopada 2017 r. punktualnie o godz. 12.00 odbyła się uroczystość otwarcia Filii Bibliotecznej oraz święto Patrona Zespołu Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole im. św. Huberta w Czerninie.

To niezwykłe wydarzenie rozpo-
częło się sygnałem myśliwskim 
„Powitanie”, a następnie wpro-

wadzeniem pocztu sztandaro-
wego szkoły i odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Uczest-
nicy odsłuchali także hejnału 
Góry. Prowadzące uroczystość 
– Dyrektor Biblioteki Miejskiej 

w Górze Danuta Biernacka oraz 
Dyrektor ZSPiP im. św. Huber-
ta w Czerninie Dorota Adamska 
podkreśliły, jak uroczystość ta 
jest to ważna dla całej społecz-
ności Czerniny. 
W imieniu Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz, obecnej 
na uroczystości, prowadzące 
przywitały zaproszonych go-
ści, wśród których byli: Wizy-
tator Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu Jan Głowa, Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz, Wi-
cestarosta Paweł Niedźwiedź, 
Przewodniczący Rady Powia-

tu Górowskiego Jan Rewers, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki, Wiceprze-

wodniczący Rady Miejskiej 
Góry Zygmunt Iciek, proboszcz 
parafii p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Kłodzie Górowskiej 
ks. Stanisław Orłowski, Komen-
dant Powiatowy Policji w Górze 

kom. Krzysztof Cichla, Komen-
dant Miejsko-Gminny OSP w 
Górze Andrzej Wałęga, Prezes 
Zarządu Zakładu Energetyki 
Cieplnej w Górze Rafał Kory-
towski, Prezes Zarządu Techniki 
Komunalnej „Tekom” Sp. z o.o. 
w Górze Adam Ćwian, Prezes 
Zarządu AUKSO Konserwacja 
Zabytków z Krakowa Mirosław 
Owsiański, Prezes Górowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Regina Kumala, Prezes LGD 
„Ujście Baryczy” Jolanta Wrot-
kowska, Dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głogowie 

Izabela Owczarek, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Górze Jarosław Szypiłło, 

Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego w branży budowlanej 
Ireneusz Organista, kierownik 
budowy Krzysztof Chorzewski, 
Przewodniczący Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Górze Julian Kospiczewicz, 
były dyrektor PGR w Czerninie 
Kazimierza Bajora, radni Rady 
Miejskiej Góry, przedstawiciele 
kół łowieckich, sołtysi, dyrek-
torzy i kierownicy jednostek 
oświatowych i organizacyjnych 
Gminy Góra, przedstawiciele 
Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, nauczyciele, pracownicy 
bibliotek, uczniowie, rodzice, 
przedstawiciele mediów. Po 
przywitaniu wszystkich zebra-
nych gości Dyrektor Biblioteki 
Miejskiej Danuta Biernacka 
przedstawiła prezentację mul-
timedialną obrazującą kolejne 
etapy przebudowy budynku po 
byłym domu kultury na filię bi-
blioteczną. Obie Panie Dyrek-
torki podziękowały Burmistrz 
Góry Irenie Krzyszkiewicz za 
okazane wsparcie oraz pozyska-
nie środków na remont Domu 
Kultury z przeznaczeniem go 
na lokalną bibliotekę. Na jej 
ręce złożyły symboliczny bukiet 
kwiatów. W dalszej części głos 
zabrała Burmistrz Góry, która 
przypomniała zebranym histo-

rię budynku. Podkreśliła, że po 
dwudziestu latach Filia Biblio-
teczna ponownie prowadzić 
będzie działalność w przebu-
dowanym obiekcie. Burmistrz 
w swym wystąpieniu w sposób 
szczególny zaznaczyła zaanga-
żowanie i wkład w rozwój kul-
tury wieloletniej działaczki kul-
turalnej Teresy Litwin. Na jej 
ręce złożyła bukiet czerwonych 
róż wraz z podziękowaniem za 
cały dorobek jej działalności. 
Podziękowania otrzymali także 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej 
Danuta Biernacka, Dyrektor 
ZSPiP w Czerninie Dorota 
Adamska, wykonawca Mirosław 
Owsiański, kierownik budowy 
Krzysztof Habdan Chorzewski 
oraz inspektorzy nadzoru in-
westorskiego: Ireneusz Organi-
sta (branża budowlana), Janusz 
Grydziuk (branża elektryczna) 
i Marcin Lisowski (branża sa-
nitarna). W dalszej części wy-
stąpienia Burmistrz skierowała 
słowa do społeczności szkolnej 
z okazji Święta Patrona Szkoły- 
św. Huberta, podkreślając, że 
patron jest bardzo ważną posta-
cią w życiu szkoły, wokół której 
buduje się tradycję i wprowadza 
w świat wartości. W imieniu 
samorządu Gminy Góra Bur-

mistrz podziękowała również 
wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację tego wydarzenia. 
Burmistrz zakończyła swoje 
wystąpienie życząc wszystkim 
obecnym miłej i niepowtarzal-
nej atmosfery, niezapomnianych 
wzruszeń, które utrwalą ten czas 
głęboko w sercach i pamięci. 
Kolejnym elementem uroczy-
stości było poświęcenie Filii 
Bibliotecznej w Czerninie przez 
ks. Stanisława Orłowskiego, a 

następnie dokonanie oficjalne-
go otwarcia budynku, którego 
dokonali: Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, uczennica kl. I 
ZSPiP w Czerninie, Dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w Górze 
Danuta Biernacka, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Góry 
Jerzy Kubicki, wykonawca Mi-
rosław Owsiański, kierownik 
Filii Bibliotecznej z Czerniny 
Lidia Borysowska oraz inspek-
tor Ireneusz Organista. W 
kolejnej części głos zabrali za-
proszeni goście, którzy na ręce 
Dyrektor Danuty Biernackiej 
i Dyrektor Doroty Adamskiej 
złożyli upominki oraz bukiety 
kwiatów. Po zakończeniu części 
oficjalnej nadszedł czas na uro-
czystość pasowania na uczniów 
dzieci z  klas pierwszych szkoły 
w Czerninie, którego dokonała 
Burmistrz Góry oraz pasowania 
na czytelnika, którego dokonała 
Danuta Biernacka. W następnej 
kolejności młodzież ze szkoły w 
Czerninie zaprezentowała swo-
je talenty wokalne, taneczne i 
aktorskie. Na zakończenie pro-
wadzące uroczystość zaprosiły 
zgromadzonych do złożenia 
wpisów w księgach pamiątko-
wych. 
Warto przypomnieć, że na re-

mont zabytkowego, bo pocho-
dzącego z 1900 r. budynku po-
zyskano kwotę w wysokości 2 
mln zł z Programu „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnic-
twa” Priorytet 2 „ Infrastruk-
tura bibliotek 2016-2020”. 
Całkowita wartość inwestycji to 
2 288 116, 19 zł. 
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Efekt Motyla 
Ogromny sukces osiągnęła uczennica klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 3 Weronika 
Olszak. Zdobyła Stypendium Fundacji Efekt Motyla na rok szkolny 2017/2018. 

Stypendium zdobyło tylko 20 
osób w Polsce, w tym tylko dwie 
z województwa dolnośląskiego. 

O stypendium mogli starać się 
uczniowie VII klasy szkoły pod-
stawowej, II i III klas gimna-

zjum   i szkół średnich. Stypen-
dium wypłacane będzie przez 
10 miesięcy roku szkolnego w 
jednakowych  transzach. Celem 
stypendium jest wspomaganie 
edukacji młodzieży, rozbudzanie 
jej ambicji i przedsiębiorczości. 
Przypominamy, że Weronika 
realizuje Indywidualny Program 
Nauki z biologii i matematyki, 
a w zeszłym roku szkolnym była 
finalistką Olimpiady Biologicz-
nej i finalistką konkursu zDolny 
Ślązak  - biologia. Gratulujemy 
i cieszymy się, że jej sukcesy zo-
stały docenione i nagrodzone. 

Noc literacko-filmowa
Pod koniec  października  br. 17. uczniów, od klasy IV szkoły podstawowej do III klasy gimna-
zjalnej Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie wzięło udział w 
spotkaniu pod hasłem „NOC LITERACKO-FILMOWA”. 

Pomysłodawcą Pierwszej Nocy 
Literacko-Filmowej była Lidia 
Kaczor, a dekorację wykonała 
Justyna Drozdowska. Zaproszeni 
goście to dyrektor Dorota Adam-
ska,  wicedyrektor Cezary Kaczor, 
Lidia Borysowska pracownik Filii 
Bibliotecznej w Czerninie, Ewa 
Niewiarowska przewodnicząca 
Rady Rodziców oraz nauczyciele 
Edyta Turowska, Joanna Jabłoń-
ska-Panek, Joanna Krzyszkie-
wicz-Stojanowska, Joanna Spieć i 
Piotr Brojek. Zadaniem uczniów 
było opracowanie trzech książek 
z zaznaczonymi, ich zdaniem, 
najciekawszymi fragmentami i 
zaprezentowanie przed uczniami 
i gośćmi. Wszyscy byliśmy pełni 
podziwu, kiedy każdy czytał wy-
brane fragmenty oraz opowiadał, 
czego one dotyczyły. Wszyscy 
uczestnicy prezentowali się wspa-
niale - fragmenty były trafnie 
wybrane i przedstawiane w bar-
dzo dojrzały sposób. Mogliśmy 
zobaczyć popisy niemal aktorskie, 
co mocno nas, dorosłych - zasko-
czyło. Książki podejmowały zróż-
nicowaną tematykę: były bajki, 
powieści  przygodowe oraz fanta-
styka. Śmialiśmy się, a za chwilę 
popadaliśmy w zadumę. Zmiana 
nastrojów i różnorodność  treści 
były zaskakujące. Dzieci czuły się 
bardzo swobodnie, bez tremy i 
oporów czytały kolejne fragmenty 
z książek. Jedno co nas zmartwiło, 
to fakt, że był wśród uczniów tylko 

jeden chłopiec Mikołaj. Zapre-
zentował nam sylwetkę sportowca  
Jakuba Błaszczykowskiego, który 
pomimo trudnego dzieciństwa, 
nie poddał się złym wpływom i 
jest bardzo dobrym piłkarzem. 
Zaproszeni goście mieli okazję 
zobaczyć uczniów w innych niż 
dotychczas rolach, w dobrych 
nastrojach, wesołych oraz bardzo 
zaangażowanych w to, co robią. 

Uczniowie mogli rozsiąść się na 
korytarzu szkolnym na swoich 
poduszkach, siedziskach, kocach 
oraz różnych miękkich przedmio-
tach. Obowiązywał strój swobod-
ny, żeby wygodnie sobie leżeć (i 
dlatego Zuzia ubrała super kom-
binezon-piżamę, który wszyscy 
podziwialiśmy). Obejrzeliśmy 
również film pt. „Tajemniczy 
ogród” i porównaliśmy tekst 
książki z filmem. Stwierdziliśmy 
wspólnie, że film nie oddaje tre-

ści książki, gdyż reżyser pomija 
niektóre fragmenty i decyduje 
sam o fabule. Na koniec wyko-
naliśmy plakaty wpisując tytuły 
książek oraz rysując elementy, 
które wyróżniają każdą książkę. 
Dzieci były zachwycone, nieste-
ty nie zdążyliśmy przedstawić 
wszystkich książek. Nie zabrakło 
również słodkości, za co dzięku-
jemy Pani Joasi Piotrowskiej. Po-

mimo kilku godzin, jakie sobie 
wyznaczyliśmy tj. 18.00-22.00, 
czas upłynął bardzo szybko. Na 
pewno powtórzymy Noc lite-
racko - filmową w najbliższym 
czasie, ponieważ uczniowie wy-
razili chęć do udziału w  kolej-
nym takim spotkaniu, co bardzo 
nas cieszy. Na koniec zrobiliśmy 
sobie wspólną „fotę” i z żalem 
pożegnaliśmy się. Do zobaczenia 
wkrótce!

L. KACZOR

Wieczór bajek
W tym roku „Wieczór bajek” 
w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Górze przebiegał pod hasłem 
zdrowego żywienia.  Zaprosze-
ni goście – pracownik sanepidu 
Jolanta Zieleń, dyrektor szkoły 
Bożenia Domańska, wicedy-
rektorki: Teresa Kajzer i Anita 

Heinze – Kasprzak, nauczyciel-
ki Jolanta Choińska i Małgo-
rzata Szczepaniak oraz dyrektor 
Banku PKO Zbigniew Woźniak 
wraz ze współpracownikiem 
Damianem Ślosarczykiem - za-
prezentowali pierwszoklasi-
stom bajkę pt. „Witaminki dla 
księżniczki Marcelinki”. Malu-
chy z wielkim zaciekawieniem 
słuchały czytanego przez gości 
opowiadania, po wysłuchaniu 
którego potrafiły wychwycić 

jego morał. W dalszej części 
spotkania dzieci oglądały bajki 
o zdrowym żywieniu i dosko-
nale bawiły się w rytm gimna-
styki prowadzonej przez Ku-
busia. Dzieci rozmawiały też 
na temat niektórych witamin 
i produktów, w których one 

się znajdują. Efektem tej części 
spotkania były piękne wykona-
ne przez uczniów plakaty. W 
trakcie tych nietypowych zajęć 
uczniowie obdarowani zostali 
zawierającymi cenne witaminy 
owocami. Spotkanie to w peł-
ni osiągnęło zamierzony cel. 
Uświadomiło ono dzieciom, że 
ruch oraz spożywanie owoców 
i warzyw ma zbawienny wpływ 
na zdrowie.

REd.

Wyjazd edukacyjny
W środę – 25 października 
2017 roku uczniowie  gimna-
zjalnych  klas III c i III d Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Górze 
udali się na wycieczkę do Wro-
cławia. Pierwsza część wyjazdu 

była bardzo wyczerpująca. Nasi 
gimnazjaliści sprawdzali swoją 
formę w Parku Trampolin Jum-
pWorld. Było bardzo wesoło i 
…skocznie. Następnie space-
rowali i podziwiali uroki stoli-

cy naszego regionu. Ostatnim 
punktem wycieczki była wi-
zyta w Teatrze Polskim, gdzie 
wszyscy świetnie się  bawili, 
oglądając sztukę pt. „Mayday”.  
Wszyscy uczestnicy dziękują 

swoim wychowawczyniom – 
nauczycielkom Anecie Hanu-
siak i Bernardzie Sitnik za zor-
ganizowanie udanego wyjazdu.

m. STOLARCZYK
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REd.

HELENA RAdOSZKO

REd.

Biliśmy rekord 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze już kolejny raz brała udział w wydarzeniu, 
którego organizatorem jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bicie Rekordu w 
jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę 
osób odbywało się 16.10.2017 od godziny 12:00 do godziny 12:30 w całej Polsce.

Wydarzenie miało charakter 
otwarty, co oznacza, że mógł w 
nim wziąć udział każdy, kto się za-
rejestrował na stronie WOŚP. Do 
udziału w tym wydarzeniu zgło-
siliśmy naszą szkołę już na po-
czątku września. Szkoła Podsta-
wowa nr 1 od początku realizuje 
Program Edukacyjny „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”, który pro-
wadzony jest nieprzerwanie od 
kwietnia 2006 roku i skierowany 
jest do klas młodszych w szko-
łach podstawowych.  Poznanie 
zasad pierwszej pomocy to nie 
wszystko – na podjęcie działań 
ratujących życie przez świadków 
zdarzenia ogromny wpływ ma 
również ich  postawa, pewność 

co do swoich umiejętności, a 
także obawy, które często im 
towarzyszą.  Program RUR 
polega na wprowadzeniu za-
jęć z podstawowych czynności 
ratujących życie już w pierw-
szych klasach szkoły podsta-
wowej.  Dzieci oswajają się z 
tak ważnymi zagadnieniami, 
kształtowane są właściwe na-
wyki – pierwsza pomoc staje 
się dla nich czymś natural-
nym. 
W opisanym wydarzeniu wzięli 
udział wszyscy uczniowie klas 
trzecich i czwartych, którzy 
byli już przeszkoleni w udzie-
leniu pierwszej pomocy przed-
medycznej. Obserwatorami 

wydarzenia były klasa II a i kla-
sy pierwsze - oni szkolenie będą 
mieli pod koniec I semestru oraz 
nauczyciele opiekunowie. Ser-
deczne podziękowania należą się 
opiekunom Małego Samorządu 
Szkolnego nauczycielkom Elż-
biecie Kacykowskiej, Agnieszce 
Chawchunowicz – Rudzińskiej, 
Annie Krysiak oraz nauczycielce 
świetlicy Annie Kurpiel. Dzię-
kuję serdecznie Grzegorzowi 
Chomiczowi za pomoc w obsłu-
dze technicznej wydarzenia jak 
również wychowawcom, któ-
rzy koordynowali bicie rekordu 
przez uczniów. 

Święto drzewa
Pod koniec października w 
Przedszkolu Publicznym nr 
3 im Jasia i Małgosi 24  ob-
chodziliśmy Święto Drzewa. 
W tym dniu odwiedziła nas 
leśnik Barbara Kurzawa - 

przedstawiciel Nadleśnictwa 
Góra Śl. Podczas spotkania 
dzieci dowiedziały się, że 
drzewa mają wpływ na nasze 
życie, zdrowie i samopoczu-
cie oraz, że trzeba o nie dbać 
i je chronić. Uwieńczeniem 
święta było zasadzenie drzew-

ka na terenie przedszkola. Jak 
na prawdziwych ekologów 
przystało zadaniem dzieci bę-
dzie sprawowanie opieki nad 
drzewkiem. Mamy nadzieję, 
że na posadzonym świerku 

znajdzie schronienie niejeden 
ptaszek, a nasze dzieci zosta-
ną prawdziwymi miłośnika-
mi przyrody.

XX Dolnośląski Festiwal Nauki
W tym roku imprezie przy-
świeca hasło „Nauka bez 
granic”. Dolnośląski Festi-
wal Nauki adresowany jest 
do wszystkich interesujących 
się nauką, kulturą, sztu-
ką, ciekawymi zjawiskami 
otaczającego nas świata. W 
atrakcyjnej formie prezen-
towane są osiągnięcia nauki 
we wszystkich dziedzinach 
wiedzy. Uczniowie kl.IIIC i 
kl.IIID ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 odwiedzili  Instytut 
Weterynarii na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym, gdzie 
przedstawiona była wystawa 
pt. „Zwierzęta egzotyczne w 
domu”. Zapoznali się z róż-
nymi gatunkami gadów, ssa-
ków i ptaków  hodowanych 
w warunkach domowych. 
Wystawa była poprzedzona 
bardzo ciekawym spotka-
niem z lekarzem weterynarii. 
Byliśmy również w Ogrodzie 
Meterologicznym Instytutu 
Geografii i Rozwoju Regio-

nalnego Uniwersytetu Wro-
cławskiego. W trakcie zajęć 
zaprezentowane zostały spe-
cjalistyczne sprzęty stosowa-
ne w pomiarach meteorolo-
gicznych oraz w badaniach 
klimatu. Uczniowie brali 
również udział w warszta-
tach „Zjawiska pogodowe w 
małej filiżance, czyli meteo-
rologia dla każdego” Warsz-
taty okazały się bardzo inte-
resujące. Z zaciekawieniem 
przyglądaliśmy się doświad-
czeniom prezentowanym 
przez chemików. Uczniowie   
brali czynny udział w zaję-
ciach, między innymi asy-
stowali podczas wykonywa-
nia badań doświadczalnych. 
Pełni wrażeń,  wzbogaceni o 
nową wiedzę, postanowili-
śmy, że jeszcze tu wrócimy.

A. KRYSiAK, B. GERTNER

Z wizytą u przedszkolaków
25 października  Przedszkole 
Publiczne nr 3 im. Jasia i Mał-

gosi w Górze  odwiedziły dzie-
ci i panie z  zaprzyjaźnionego 

Przedszkola Niepublicznego 
„ Promyk” w Głogowie. Spo-

tkanie odbyło się pod hasłem:  
„Dziś na scenie mamy przed-

stawienie”. Dzieci z Przed-
szkola „Promyk” wystąpiły z 
bajką pt.: „Calineczka”.  Na-
tomiast przedszkolaki z grupy 
Zajączki zaprezentowały się w  
inscenizacji „Brzydkie kacząt-
ko”. Treść przedstawianych  
bajek  przeplatana była pio-
senkami i utworami muzycz-
nymi. Po występach  goście 
zwiedzili  cały obiekt. Ponad-
to dzieci  z obu przedszkoli 
miały możliwość  zintegrować 
się poprzez wspólne zabawy w 
sali. Na zakończenie miłego 
spotkania na ręce obu Dyrek-
tor złożono upominki i słodki 
poczęstunek dla dzieci.

Śniadanie daje moc
8 listopada uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Górze wzięli udział w kolejnej 
edycji ogólnopolskiego progra-
mu edukacyjnego, którego ce-
lem jest uzmysłowienie ważności 
roli śniadania.  W tym dniu w 
klasach przeprowadzone zosta-
ły pogadanki na temat tego, co 
powinno się spożywać na drugie 
śniadanie oraz jak je wykonać. 
Uczniowie wymieniali warzy-
wa, które można wykorzystać w 
sporządzaniu kanapek. Brali  oni 
przy tym pod uwagę ich walory 

smakowe oraz zawarte w nich 
witaminy. Następnie każdy 
uczeń przygotował samodziel-
nie kolorową, pyszną i estetycz-

ną kanapkę. Mamy nadzieję, że 
ta akcja zachęci uczniów do re-
gularnego spożywania zdrowego 
drugiego śniadania.              Red.
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Poszerzenie współpracy
15 Listopada 2017 r. odbyło 
się spotkanie Starosty Górow-
skiego Piotra Wołowicza oraz 
Wojskowego Komendanta Uzu-
pełnień w Głogowie ppłk Piotra 
Mielniczuka w sprawie rozwoju 

wzajemnej współpracy pomię-
dzy Powiatem Górowskim oraz 
Wojskową Komendą Uzupeł-
nień w Głogowie.
Podczas spotkania Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Gło-
gowie ppłk Piotr Mielniczuk 
poinformował Starostę Górow-
skiego Piotra Wołowicza o prio-
rytetach w działalności Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w 
Głogowie na 2018 r. Przekazał 
informacje na temat Legii Aka-
demickiej, służby przygotowaw-
czej czy możliwości tworzenia 
klas mundurowych o profilu 
wojskowym.
Omówione zostały między in-
nymi zagadnienia związane z 
kwalifikacją wojskową w 2018 
r. Postanowiono, że będzie pro-
wadzona kampania informacyj-
na poprzedzająca kwalifikację 
a także, że nastąpi powrót do 
tradycji podsumowania kwali-
fikacji z udziałem Komendan-
ta WKU oraz przedstawicieli 
władz samorządowych powiatu 
oraz gmin z jego terenu.
Ustalono również, że należy 
zwiększyć dostęp do informa-
cji na temat różnych rodza-
jów służby wojskowej oraz 
kształcenia w szkołach wojsko-
wych. Będzie to realizowane 
poprzez umieszczenie na 
stronie internetowej powiatu 
oraz szkół prowadzonych przez 
Powiat Górowski stałej zakładki 
przekierowującej internautę na 

stronę WKU w Głogowie. Będą 
również inne działania. 
W górowskim Zespole Szkół 
Ogólnokształcących oraz Ze-
spole Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze zostaną 

utworzone stałe punkty infor-
macyjne Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Głogowie. WKU 
na bieżąco będzie uzupełniać w 
tych punktach materiały infor-
macyjne związane z szeroko poj-
mowaną służbą wojskową. Do-
stępne będą tam również ulotki 
i broszury dla zainteresowanej 
młodzieży.
Dwa razy w roku odbywać się 
będzie, przygotowana przez Wy-
dział Rekrutacji WKU w Gło-
gowie,  prelekcja dla uczniów 
klas maturalnych i przedma-
turalnych dotycząca m.in. za-
gadnień związanych ze służbą 
przygotowawczą, Narodowymi 
Siłami Rezerwowymi, służbą 
zawodową, obroną terytorial-
ną, służbą kandydacką oraz re-
krutacją do szkół oficerskich. 
Prelekcje w wymiarze dwóch 
godzin lekcyjnych odbywać się 
będą w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących oraz Zespole Szkół 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego w 
Górze.
Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień w Głogowie będzie wysta-
wiać swoje stoisko informacyj-
ne na Targach Edukacyjnych, 
corocznie organizowanych w 
kwietniu przez Zespół Szkół im. 
gen. Sylwestra Kaliskiego w Gó-
rze.
Będą podjęte starania aby w 
ramach popularyzacji wojska 
uczniowie w zorganizowanych 
grupach mogli corocznie brać 

udział w obchodach Święta 
Wojsk Inżynieryjnych i w zwią-
zanych z tym imprezach towa-
rzyszących np. Dniu Otwartych 
Koszar 4 Głogowskiego Batalio-
nu Inżynieryjnego. Będą podję-
te również działania mające na 
celu udział uczniów jako obser-
watorów w ćwiczeniach taktycz-
no-inżynieryjnych związanych z 
przeprawą na rzece Odra.
 W 2018 r. w Powiatowym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Górze planowane jest przepro-
wadzenie zawodów sportowych 
opartych na teście sprawności 
fizycznej jaki przechodzą kan-
dydaci do szkół oficerskich. 
Uczniowie klas przedmatural-
nych i maturalnych będą mogli 
się sprawdzić, na ile podołają 
wymogom określonym w tym 
sprawdzianie dla ich tężyzny fi-
zycznej. 
Efekty tego spotkania z pewno-
ścią przyczynią się do populary-
zacji wojska i służby wojskowej 
na terenie powiatu górowskiego 
z wzajemną korzyścią dla miesz-
kańców i armii.

Dotacja na wyposażenie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej 
Na wniosek Powiatu Górow-
skiego Minister Rozwoju i 
Finansów decyzją z dnia 13 
października 2017 r. przyznał 
środki w wysokości 19 366,20 
zł. przeznaczone na sfinanso-
wanie wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
w Górze, Zespole Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego w Górze i 
Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka w Wąsoszu.
Na podstawie przeprowadzonej 
przez szkoły analizy potrzeb w 
zakresie doposażenia gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej 
w sprzęt określony w wykazie 
świadczeń gwarantowanych pie-
lęgniarki lub higienistki szkol-
nej udzielanych w środowisku 
nauczania i wychowania, Po-
wiat Górowski złożył wniosek 
do Wojewody Dolnośląskiego o 
przyznanie na ten cel dofinan-
sowania w kwocie 19 366,20 zł.  
Minister Rozwoju i Finansów 
decyzją z dnia 13 paździer-
nika 2017 r. przyznał środki 
we wnioskowanej wysokości.  
Dzięki nim w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze, 

Zespole Szkół im. gen. Sylwe-
stra Kaliskiego w Górze oraz 
Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka w Wąsoszu gabinety 
profilaktyki zdrowotnej wzbo-
gacą się o nowe kozetki, stoliki 
zabiegowe lub stanowiska pra-
cy – urządzone i wyposażone 
stosownie do zakresu zadań 
pielęgniarki szkolnej, szafki do 
przechowywania leków, wyro-
bów medycznych i środków po-
mocniczych, biurka oraz szafy 
kartoteczne – przeznaczone do 
przechowywania dokumenta-
cji medycznej, wagi medyczne 
ze wzrostomierzem, parawany, 
aparaty do pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi z kompletem 
mankietów dla dzieci i doro-
słych, stetoskopy, tablice Snel-
lena do badania ostrości wzro-
ku, tablice Ishihary do badania 
widzenia barwnego oraz tablice 
– siatek centylowych wzrostu i 
masy ciała oraz innych pomocy 
do wykonywania testów prze-
siewowych i interpretacji ich 
wyników.

Zmiany w nadzorze pedagogicznym
25 października 2017 r. w Cen-
trum Kształcenia Praktycznego i 
Ustawicznego w Górze odbyło 
się spotkanie wizytatorów Ku-
ratorium Oświaty we Wrocła-
wiu z dyrektorami górowskich 
zespołów szkół dla młodzieży i 
dorosłych prowadzonych przez 
Powiat Górowski 
Wizytator Maria Leśniak z Wy-
działu Rozwoju Edukacji Kura-
torium Oświaty we Wrocławiu 
25 października 2017 r. zorga-
nizowała swoje pierwsze spo-
tkanie, jako wizytator rejonowy 
z dyrektorami Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, Zespołu 
Szkół im. gen Sylwestra Kali-
skiego oraz Centrum Kształce-
nia Praktycznego i Ustawicz-
nego w Górze, nad którymi 
będzie sprawować nadzór z ra-
mienia Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty. Towarzyszył jej 
wizytator Jan Kamiński znawca 

szkolnictwa zawodowego, dłu-
goletni pracownik Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu. Powiat 
Górowski reprezentowany był 
przez Sławomira Bączewskiego 
Naczelnika Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Sta-
rostwa Powiatowego w Górze.  
Wizytatorom przedstawio-
no informacje o specyfice po-
szczególnych szkół, najważ-
niejszych przedsięwzięciach 
realizowanych w poszczegól-
nych jednostkach, stopniu 
zaawansowania prac związa-
nych z reformą i jej skutkach.  
Spotkanie jednak było poświę-
cone w głównej mierze zmia-
nom w prawie oświatowym 
wynikającym z wdrażanej re-
formy. W ramach przedstawio-
nej prezentacji multimedialnej 
przez wizytator Marię Leśniak 
między innymi omówiono 
zasady sprawowania nadzo-

ru pedagogicznego, zarówno 
nad szkołami jak i nadzoru 
dyrektora nad nauczycielami, 
pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej udzielanej uczniom i 
wiele innych prawnych aspek-
tów funkcjonowania oświaty.  
Określono też zasady wzajemnej 
współpracy i wzajemne oczeki-
wania. Spotkanie charaktery-
zowało się bardzo sympatycz-
ną atmosferą, obfitością pytań 
i bardzo ożywioną dyskusją.  
Na koniec spotkania wizytatorzy 
obejrzeli Centrum Kształcenia 
Praktycznego I Ustawicznego w 
Górze, gdzie mogli zapoznać się 
z jego bazą i wyposażeniem oraz 
kierunkami i formami kształce-
nia. Z dużym uznaniem wyraża-
li się na temat dokonań dyrek-
tora i pracowników Centrum.

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

TERESA wiTKOwSKA

B. POdwińSKA-BućKOwSKA

Oddaj włos, popraw czyjś los!
 

Daj włos – to akcja Fundacji 
Rak’n’Roll polegająca na przeła-
mywaniu tabu związanego z po-
dejściem do raka w Polsce oraz 
zarażanie pozytywną energią. 
Do akcji włączyły się uczennice 
z Zespołu Szkół im. gen. Sylwe-
stra Kaliskiego w Górze. Celem 
ich akcji - Oddaj włos, popraw 
czyjś los! - jest zebranie jak naj-
większej ilości włosów, aby wy-
produkować peruki dla kobiet 
walczących z rakiem 
Siedem uczennic z klasy I tech-
nikum logistycznego z Zespołu 
Szkół im. gen. Sylwestra Ka-
liskiego pod kierunkiem pani 
Teresy Witkowskiej podjęło 
się zrealizowania w szkole akcji 
Oddaj włos, popraw czyjś los!  
Nawiązały one kontakt ze swo-
ją rówieśniczką chorą na raka, 
która przysłała im filmik pro-
mujący ich działania. Rozpo-
częły współpracę z Fundacją 
Rak’n’Roll, która powstała w 
październiku 2009 roku z inicja-
tywy Magdy Prokopowicz, któ-
ra po swoich doświadczeniach z 
chorobą onkologiczną pragnęła 
pomóc osobom w podobnej sy-
tuacji. Ich nadrzędnym celem 

jest przełamywanie tabu zwią-
zanego z podejściem do raka w 
Polsce oraz zarażanie pozytywną 
energią. Dzięki idei Rak’n’Roll 
kobiety chore na raka zaczęły 
walczyć o swoją kobiecość w 
chorobie i o to, aby chorować 
godnie, leczyć się świadomiej.  
Działania w szkole już trwają. 
Przygotowano naklejki z hasłem 
akcji i ulotki o zasadach ścina-
nia włosów. Szkoła została opla-
katowana i odbyło się już spo-
tkanie z wychowawcami klas, 
którym pokazano filmiki mó-
wiące o tej akcji. W przyszłym 
tygodniu na godzinach wycho-
wawczych uczniowie wszystkich 
klas oglądną nagrania promu-
jące akcję i będą dyskutowali 
o empatii, pomocy innym i 
chorobach nowotworowych. 
Akcja została rozpropagowana 
na fb Samorządu Szkolnego.  
Celem akcji organizowanej w 
górowskim Zespole Szkół jest 
zebranie jak największej ilości 
włosów, aby wyprodukować 
peruki dla kobiet walczących z 
rakiem. Już do organizatorów 
zgłosiły się pierwsze chętne do 
oddania włosów uczennice.  

W porozumieniu z salonami 
fryzjerskimi pań Marleny Jod-
ko, Iwony Sienkiewicz i Natalii 
Jaśkiewicz, które przyłączyły się 
do akcji, realizatorzy projektu 
ustalą terminy profesjonalnego 
ścięcia włosów i wystylizowania 
nowej fryzury. W ramach po-
dziękowania za odwagę i pomoc 
chorym – niespodzianka – sesja 
fotograficzna będąca pamiąt-
ką wielkiego serca. Zawodo-
wy fotograf czeka pełen zapa-
łu i pomysłów artystycznych.  
Osoby zaangażowane w projekt 
liczą na zrozumienie, odwagę 
i mnóstwo warkoczy. Każda 
uczennica, która obetnie wło-
sy, zostanie Ambasadorką akcji.  
Do udziału w akcji mogą 
zgłaszać się też dziewczęta 
ze szkół podstawowych i li-
cealnych z miasta i okolic.  
Wszyscy zainteresowani udzia-
łem w akcji, proszeni są o zgła-
szanie się do pani Teresy Wit-
kowskiej bądź do uczennic z 
klasy I technikum logistycznego.  

Finał IV Powiatowego Dyktanda „Nie tylko dla Orłów”  
W środę – 25 października 2017 
r. – już po raz czwarty PCDN i 
PP-P w Górze zorganizowało finał 
Powiatowego Dyktanda „Nie tyl-
ko dla Orłów”. Wszystkich, zgro-
madzonych w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Górze, serdecznie powitała pani 
Magdalena Mielczarek – Dyrektor 
Szkoły. W konkursie wzięło udział 
41 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Komisja Konkursowa w 
składzie: Barbara Podwińska-Buć-
kowska – przewodnicząca, Elżbieta 
Berus-Panek, Bożena Góra, Lidia 
Kosarzewska, Agnieszka Koży-
czak, Mirosława Rutkowska oraz 
Marta Skrzypczak wybrała dwa 
teksty (o zróżnicowanym stop-
niu trudności) spośród propozycji 
przedstawionych przez członków 
Powiatowego Zespołu Nauczycieli 
Języka Polskiego – Sieci Współpra-
cy i Samokształcenia. W kategorii 
„Młodsi” I miejsce i Tytuł „Orła 
Ortograficznego” zdobył Mikołaj 

Adamski ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Górze, II miejsce – Dominika 
Hałaś ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Górze oraz Mikołaj Kapitaniec 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gó-
rze , III miejsce – Estera Krauze ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze. 
Wyróżnienie przyznano Jakubowi 
Wołoszynowi – uczniowi Szkoły 
Podstawowej w Sicinach. W kate-
gorii „Starsi” I miejsce i Tytuł „Orła 
Ortograficznego” zdobyła Martyna 
Wysocka z ZSPiP w Czerninie, II 
miejsce – Olga Narwid ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Górze, III 
miejsce – Julia Kopeć oraz Dorota 
Wenzel – obie z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Wąsoszu. Wy-
różnienia przyznano Katarzynie 
Juźwiak ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Górze i Zuzannie Biaduń ze 
Szkoły Podstawowej w Irządzach. 
Organizatorzy Dyktanda gratulują 
wysokich wyników laureatkom i 
laureatom oraz ich nauczycielom: 
Joannie Zembroń-Góreckiej, Edy-
cie Turowskiej, Bogumile Wy-

szyńskiej, Marcie Skrzypczak, Elż-
biecie Berus-Panek, Lidii 
Kosarzewskiej, Barbarze Gransort, 
Barbarze Dziwanowskiej i Iwonie 
Bireckiej. Dyktanda finałowe były 
trudne. Zawierały wyrazy rzadko 
używane w języku codziennym – 
nie spełniały zatem kryterium dyk-
tand szkolnych. W każdym razie 
tylko w taki sposób komisja mogła 
wyłonić zwycięzców spośród zna-
komicie przygotowanych do kon-
kursu finalistek i finalistów. Podczas 
ogłaszania wyników wszystkich 
finalistów i ich opiekunów nagro-
dzono pamiątkowymi dyplomami, 
gratulując dociekliwości poznaw-
czej w zakresie świadomego posłu-
giwania się poprawną ortografią 
i życząc wytrwałości i sukcesów w 
zgłębianiu wiedzy o niełatwej pol-
skiej pisowni.Tegoroczni laureaci 
IV Powiatowego Dyktanda zostali 
zaproszeni na czerwcowy, uroczysty 
koncert podsumowujący wszystkie 
konkursy organizowane przez Po-
wiatowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psycho-
logiczno-Pedagogicznego w Górze. 

Poznawali życie pszczół 
31 października 2017 r. w Ze-
spole Szkól im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego został zapoczątko-
wany cykl spotkań z cieka-
wymi ludźmi. Na zaproszenie 
Samorządu Uczniowskiego 

gościli w szkole Paweł Kaź-
mierczak i Michał Baworow-
ski, którzy są pszczelarzami.  
Licznie zgromadzeni na sali 
uczniowie dowiedzieli się m.in. 
o tym jak produkuje się miód. 
Zobaczyli jak wygląda ul we-
wnątrz i ramka pszczela. Mogli 
powąchać dym z podkurzacza, 
którym pszczoły są uspokaja-
ne podczas pracy pszczelarza 
w pasiece. Przesiąknięci tym 
miłym dla powonienia dymem 
z próchna wierzbowego, wsłu-
chiwali się w opowieści o pracy 
pszczelarza w pasiece oraz o tym 

jak bardzo skomplikowane jest 
życie społeczne rodziny pszcze-
lej. Tysiące ciekawostek na te-
mat hodowli pszczół poparte 
były praktycznymi poradami 
jak radzić sobie w pasiecie. Ze-

brani obejrzeli ciekawą prezen-
tację multimedialną, podziwiali 
misternie zbudowane plastry 
wosku oraz mieli okazję przy-
mierzyć kapelusz pszczelarza. To 
niecodzienne spotkanie cieszyło 
się tak dużym zainteresowaniem 
ze strony uczniów, że Samorząd 
Uczniowski musiał wprowadzić 
wejściówki w postaci „Pszcze-
lich biletów”. Być może uczest-
nicy spotkania zarażą się pasją 
hodowli pszczół i w przyszłości 
sami zostaną pszczelarzami.

TERESA wiTKOwSKA

Sukcesy gimnazjalistów 
Podczas odbywającego się 6.11.2017 r. w hali Olimpia Fina-
łu Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie 
chłopców I miejsce zajęła drużyna uczniów z Gimnazjum Dwu-
języcznego w Górze 

Drużyna występowała w skła-
dzie: Maciej Osmolski, Mikołaj 
Kruszka i Bartosz Zieliński. Za-
wody rozegrane zostały w hali 

”Olimpia” w Górze. Zawodnicy 
z Gimnazjum Dwujęzycznego 
nie dali żadnych szans swoim 
rywalom i pewnie zajęli pierwsze 
miejsce. 15 listopada będą repre-
zentować Powiat Górowski na 

zawodach strefowych w Lubinie. 
Dzień wcześniej, tj. 5 listopada, 
Mikołaj Kruszka, reprezentują-
cy GSB „Smecz” Góra zajął II 

miejsce na zawodach w ramach 
Pucharu Dolnego Śląska na zawo-
dach rozegranych w Babimoście  

TOmASZ wOźNiCZKA
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

BURMISTRZ GÓRY  
z a p r a s z a    

do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Sołectwa Sławęcice.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Sołectwa Sławęcice, oznaczona w ewidencji grun-
tów jako działka nr 206/3 o powierzchni 0,1496 ha, skalsyfikowana jako: RIVb (o pow. 0,0129 ha) oraz RV (o pow. 0,1367 ha), dla 
której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00089444/2. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Działka posiada dostęp do drogi – dojazd drogą gruntową.
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. W Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM15, dla której ustala się 
przeznaczenia na tereny zabudowy zagrodowej.
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność. 
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 19.551,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100). 
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o po-
datku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221  z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 12 maja 2017 r. i 22 
sierpnia 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału 
w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 14.12.2017 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR 206/3”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje    te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza 1 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108, tel. 065 5443631.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 930      w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Komunalnych – pok. nr 108.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości: 
1.955,10 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 
0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 14.12.2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w 
przypadku uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom 
zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

BURMISTRZ GÓRY  
 z a p r a s z a    

do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Sołectwa Radosław.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, po-
łożona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 483 o powierzchni 0,2473 ha, skalsyfi-
kowana jako: PsIII, dla której prowadzona jest księga wieczysta  
nr LE1G/00076339/9. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Działka posiada dostęp do drogi – dojazd drogą gruntową.
2.  Nieruchomość nie jest obciążoa żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką.  
Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. W Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znaj-
duje się w jednostce bilansowej RM, dla której ustala się przeznaczenia na tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność. 
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 23.310,00 zł (słownie: dwadzieścia 
trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100). 
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% 
podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221  z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w drodze dwóch kolejnych prze-
targów przeprowadzonych w dniach 30 maja 2017 r. i 22 września 2017 r., które 
zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny prze-
słać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w 
zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 14.12.2017 r. w punkcie infor-
macyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFER-
TA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR 483”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłasza-
jącym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmu-
je    te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108, tel. 065 
5443631.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 83

0                                  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami   i Spraw Komunalnych – pok. nr 108.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy no-
tarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości: 2.331,00 zł w kasie Urzędu Miasta  
i Gminy w Górze – pok. nr 24 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra  
nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 14.12.2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomo-
ści zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika   
od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Po-
zostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia 
rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania na-
bywcy nieruchomości. 

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta  i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr GN.6840.26.2017  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Górze, 
oznaczonych jako działka nr 1922/3 o powierzchni 0,1479 ha, działka nr 
1922/4 o powierzchni 0,1450 ha oraz działka nr 1922/5 o powierzchni 
0,1643 ha. Nieruchomości podlegają sprzedaży  wraz z udziałem w prawie 
współwłasności po 1/4 części działki nr 1922/6 o powierzchni  0,0760 ha. 
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i 
Gminy 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza  nr 1, tel. 065 5443628.

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

BURMISTRZ GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW Położenie

Opis

Przeznaczenie nieruchomości                            
i sposób jej zagospodarowania

Forma

zbycia

Cena)*

wywoławcza  

 w zł netto

    1232 0,6234 LEG/
00073752/9

Nieruchomość
niezabudowana 
położona                           
w Górze w rejonie       
ul. Lipowej

Nieruchomość jest 
przeznaczona, jako tereny 
aktywności gospodarczej

na 
własność 109.000,00

)* 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. Adama 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  10.900,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 11 grudnia 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  1232”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 GRUDNIA 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      27  
października 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.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

 BURMISTRZ GÓRY OGŁ ASZ A
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr:
- 102/4 o powierzchni całkowitej 0,3000 ha, sklasyfikowana jako: PsVI (0,2000 ha), Br-PsVI (0,1000 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00090607/3. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej MN, dla której 
ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Budynek w złym stanie technicznym nadający się do rozbiórki. 
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął  
w dniu 30 czerwca 2017 r.
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej działki wyznaczony na dzień 23 sierpnia 2017 r. nie odbył się.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 
1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 35.000,00 zł.
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz                     
art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podlega 
zwolnieniu od podatku VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 GRUDNIA 2017 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU 
MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 grudnia 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 102/4”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego 
Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomo-
ści, 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 re-
prezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych  i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przy-
padku 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 WYKAZÓW NA TABLICACH 
OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że w dniu 31.10.2017r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. 106) wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do zbycia na własność w trybie bezprzetargowym na 
rzecz jej użytkownika wieczystego. 
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości o powierzchni 0,1933 ha, położonej w obrębie miasta Góra 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 751.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-
200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW NA TABLICACH 
OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że w dniu 07.11.2017r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. 106) wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego.
Wykazy dotyczą: 
- nieruchomości o powierzchni 0,5916 ha, położonej w obrębie miasta Góra 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 489,
- nieruchomości o powierzchni 3,3008 ha, położonej w obrębie miasta Góra 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 467,
Wykazy wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-
200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH 
OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że w dniu 14.11.2017r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. 106) wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego.
Wykaz dotyczy nieruchomości o powierzchni 0,4772 ha, położonej w obrębie 
Sołectwa Kruszyniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131/3.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz 
wsi Kruszyniec.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-
200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (65) 544 36 31.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonej w obrębie Sołectwa Bronów.
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Sołectwa Bronów, oznaczoa w ewidencji gruntów jako działka nr 66/6 o powierzchni 0,1121 ha, skalsyfikowana jako: RIIIb (o pow. 
0,0450 ha) oraz ŁIII (o pow. 0,0671 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00082352/1. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Działka posiada dostęp do drogi.
2. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. W Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM, dla której ustala się przeznaczenia na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych. 
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność. 
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 12.892,60 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100). 
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221  z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 12 maja 2017 r.  i 22 sierpnia 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 13.12.2017 r. w 
punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR 66/6”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje  e warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108, 
tel. 065 5443631.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 930     w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Komunalnych – pok. nr 108.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości: 1.289,26 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 lub na konto Gminy 
Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 13.12.2017 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na 
rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
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S P O R T

d. CiEŚLAK

AG

Bieg Niepodległości
Drugą częścią obchodów tego-
rocznego Święta Niepodległości 
był XXIV Ogólnopolski Bieg 
Niepodległości. Oficjalnego 

otwarcia Biegu dokonała Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz wraz z polskimi olimpijczy-
kami Marianem Sypniewskim i 

Marianem Woroninem. Bur-
mistrz podziękowała organiza-
torom (OKF) za przygotowanie 
XXIV edycji Biegu. Podzięko-

wania skierowane były także do 
uczestników, którzy corocznie 
przyjeżdżają do Góry z różnych 
stron Polski, by wziąć udział 

w tym wydarzeniu. Wszystkim 
zawodnikom życzyła wspania-
łej zabawy, świetnych wyników 
i bicia życiowych rekordów. 

Olimpijczycy uczestniczący w 
otwarciu, gratulowali zawod-
nikom rozwijania sportowych 
pasji i życzyli satysfakcji z osią-

Turniej strzelecki „Dla Niepodległej”
Dnia 11.11.2017 na strzelni-
cy myśliwskiej w Górze został 

rozegrany Turniej Strzelecki z 
okazji Narodowego Święta Nie-
podległości organizowany przez 
LOK Góra. Turniej rozegrano 
w formacie dwuboju czyli ka-
rabin sportowy i pistolet spor-
towy. Poza członkami LOK od-

wiedziła nas spora grupa osób 
niezrzeszonych. Mamy nadzie-

ję, że ten sposób uczczenia ob-
chodów  Święta Niepodległości 
przypadł do gustu i w kolejnym 
roku zanotujemy zwiększoną 
liczbę chętnych do zmierzenia 
się z bronią i tarczą strzelecką.
 Wyniki: juniorzy

gniętych wyników. Podkreślili 
także, że każdy z uczestników 
jest zwycięzcą, ponieważ nie 
liczy się wynik, a sam udział i 
bezpieczne dotarcie na metę. 
Po oficjalnym otwarciu roz-
poczęły się biegi dzieci i mło-
dzieży w różnych kategoriach 
wiekowych, a następnie 
dekorowanie zwycięzców. 
Głównym punktem XXIV 
Ogólnopolskiego Biegu Nie-
podległości był bieg na dystan-
sie 10 km. W Biegu wystarto-
wało ponad 160 zawodników, 
a 10. kilometrowa. trasa po-
konana została przez Fabia-
na Sternika, który przybiegł 
jako pierwszy, w czasie 34:59 
min. Wśród kobiet najlepszą 
zawodniczką była Joanna Lo-
renc, z czasem 42:37 min. 
Wyniki:
Open mężczyzn: 1.  Fa-
bian Sternik - 00:34:59,  2. 
Rafał Czarnojańczyk 
–  00:35:28, 3.  Roman 
Janowicz – 00:35:42, 4. Filip 
Śmieiński –  00:36:22, 

5. Marcin Lamperski – 00:36:30. 
Open kobiet: 1.  Joanna Lorenc 
–  00:42:37, 2.  Ewelina Łozow-
ska –  00:44:04, 3.  Katarzyna 
Głuszko-Łabędź –  00:44:17, 
4.  Ewa Szawelska –  00:45:51, 
5.  Monika Rabiega –  00:45:57. 
Powiat górowski kobiety: 1.Jo-
anna Lorenc  - 00:42:37, 2. Kata-
rzyna Głuszko-Łabędź - 00:44:17, 
3. Teresa Pojasek - 00:48:08, 4. 
Agnieszka Olejnik   - 00:48:57, 
5.Lucyna Kirkiewicz - 00:49:05. 
Powiat górowski mężczyźni: 
1. Wojtek Zagubień -  00:37:35, 
2. Krzysztof Kwaśnik - 00:38:16, 
3. Krzysztof Kasprzak - 00:39:47, 
4. Tomasz Błaszczyk  - 00:40:10, 
5. Tomasz Wybierała  - 00:40:36.
Na mecie każdy z zawodników 
otrzymał medal, natomiast trzech 
najlepszych otrzymało z rąk Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz 
i Starosty Piotra Wołowicza pu-
chary, dyplomy oraz nagrody. 

I miejsce Zdyb Łukasz LOK 
Góra 172 p., II - Skibiński Szy-
mon 134 p., III - Oleszkiewicz 
Patryk 102 p.
Seniorzy:
I miejsce Potoczny Bogdan LOK 
Góra 180 p., II - Gorwa Ryszard 
LOK Góra 168 p., III - Zdyb An-
drzej LOK Góra 164 p.. Kolejne 
miejsca uzyskali: Zdyb Edward 
161 p., Chmielak Marek 155 p., 
Brukwiński Jacek 155 p., Kwia-
tek Krzysztof 145 p., Szypiłło 
Przemysław 140 p.,Wiśniewska 
Paulina 133.p., Sokołowski Jó-
zef 132 p., Bobowski Marcin 
121 p., Sokołowska- Szypiłło 
Irena 115 p., Gawlik Mikołaj 
87 p.. Gratulujemy i dziękujemy 
wszystkim za przybycie i bez-
pieczną zabawę. Do zobaczenia 
na kolejnych turniejach.

Turniej Kumulacji Aktywności
04.11.br. w ramach Gminnego 
Kalendarza Imprez Sportowych 
rozegrano Turniej Kumulacji 
Aktywności. Do Czerniny za-
witały drużyny z Grębocic, FC 
Góry oraz Korony Wschowa. 
W turnieju brało udział około 

100 dzieci reprezentując 8 dru-
żyn. Mecze toczyły się na trzech 
boiskach, a wynik był sprawą 
drugorzędną. Wszystkie zespoły 
otrzymały pamiątkowe pucha-
ry ufundowane przez Gminę 

Góra. Na uczestników czekały 
soki, ciepłe napoje oraz słodkości 
i placki przygotowane przez rodzi-
ców z Czerniny oraz grilowane wę-
dliny sponsorowanąeprzez Koronę 
Wschowa. Grilla obsługiwał sam 
Mistrz Polski Szymon Krawczyk. 

Wielkie podziękowania należą się 
też rodzicom dzieci z Orłów Czer-
nina za obsługę podczas imprezy. 
Wszystkim uczestnikom impreza 
bardzo się podobała. 

Ju


