
1

Siłownia typu STREET WORKOUT
Rozpoczęto prace budowlane przy kolejnej gminnej inwestycji pn.: Do-
posażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu oraz budowa 
siłowni typu STREET WORKOUT w związku z prowadzeniem zajęć dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

czytaj strona 2

Dla miłośników sportów zimowych
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się już prace inwestycyjne przy zada-
niu „Budowa sztucznego lodowiska”, które będzie zbudowane na terenie stadio-
nu miejskiego. Na ten cel Gmina Góra pozyskała dofinansowanie w wysokości 
214 211,00 zł
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Wigilia… Piękne rodzin zbratanie,

kiedy nas bliscy otoczą w krąg,

kiedy się kruchy opłatek łamie,

wśród dobrych życzeń na Nowy Rok.

Radosnych świat Bożego Narodzenia

Niech będą niezapomnianym czasem,

Spędzonym bez trosk, zmartwień, bez 
pośpiechu.

A w nadchodzącym Nowym Roku 
życzymy 

spełnienia marzeń, 

realizacji planów tych dużych i tych 
małych

oraz wszelkiej pomyślności każdego dnia.

Burmistrz Góry 

Irena Krzyszkiewicz

Starosta Górowski 

Piotr Wołowicz
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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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Będzie siłownia typu STREET 
WORKOUT 
Rozpoczęto prace budowlane przy kolejnej gminnej inwestycji 
pn.: Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem te-
renu oraz budowa siłowni typu STREET WORKOUT w związ-
ku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Przedmiotem prac jest :
1. SIŁOWNIA NAPO-
WIETRZNA - doposażenie ist-
niejącej siłowni napowietrznej w 

następujące urządzenia: jeździec 
konny, przywodziciel – odwo-
dziciel, twister i stepper, motylek 
– rozpętki, ławka skośna, młynek 
ręczny, zagospodarowanie tere-
nu: ułożenie kostki betonowej, 
montaż ławek i koszy na śmieci. 
2.  SIŁOWNIA STREET WOR-
KOUT:   montaż zestawu siłow-
ni  (kpl), ułożenie nawierzchni 
poliuretanowej pod siłownię, 
montaż oświetlenia dla siłowni 
projektowanej i dla istniejącej (2 
lampy), zagospodarowanie tere-
nu: demontaż istniejącego ogro-

dzenia, posadzenie żywopłotu, 
obsianie terenu trawą, montaż 
ławek i koszy na śmieci.
Generalnym wykonawcą in-

westycji jest firma APIS POL-
SKA z Jarosławia, natomiast 
podwykonawcami są: w branży 
drogowej - Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Melioracyjne DRO-
GOMEL z Góry; w branży elek-
trycznej - Usługi Elektryczne 
„ZIBI” Zbigniew Gała z Góry; 
w branży ogrodniczej – OGRO-
DY Łukasz Pawlicki z Przyczyny 
Dolnej. Wartość prac zgodnie z 
umową wynosi 203 193,68 zł.

Dobre wieści dla miłośników 
sportów zimowych

W dniu 22. XI. br. Burmistrz Irena 
Krzyszkiewicz przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta i Gminy Góra Mar-
ka Balowskiego i w obecności Naczel-
nika Wydziału Planowania i Realizacji 
Inwestycji Piotra Głowackiego podpi-
sała umowę z firmą ALLES COOL 
Chłodnictwo Klimatyzacja Wentyla-
cja Jacek Sempin z siedzibą w Kępnie 
na wykonanie robót budowlanych w 
ramach zadania inwestycyjnego „Bu-
dowa sztucznego lodowiska wraz z 
zagospodarowaniem terenu na potrze-
by turystyki i rekreacji przy Ośrodku 
Kultury i Sportu w Górze”. W ramach 
zadania „Budowa sztucznego lodowi-
ska wraz z zagospodarowaniem terenu 
na potrzeby turystyki i rekreacji przy 
Ośrodku Kultury Fizycznej w Gó-
rze” powstanie: lodowisko mobilne 
– agregat z modułem hydraulicznym 
na sprężarkach scroll, orurowanie 
z listwami dystansującymi, izolacja 
termiczna i przeciwwilgociowa; sa-
moprzymarzalne bandy lodowiska 
wraz z furtkami dla łyżwiarzy i bra-
mą wjazdową dla rolby; utwardzenie 
gruntu pod agregat z kostki betonowej 
brukowej; utwardzenie terenu przed 
boiskiem z kostki betonowej bruko-
wej; montaż ławek – 8 szt., koszy na 
śmieci – 5 szt.; ogrodzenie agregatu; 
mata gumowa zabezpieczająca utwar-
dzenie z kostki; system nagłośnienia. 
Ponadto w ramach zadania zamon-
towana zostanie suszarka do łyżew i 
butów z możliwością suszenia do 48 
par butów, 2 regały na łyżwy, regał pa-

letowy, przenośna ostrzałka do łyżew. 
Zakupione zostaną figury do nauki 
jazdy na łyżwach (5 szt.), płozy sa-
neczkowe do nauki jazdy na łyżwach 
dla dzieci (10 szt.) oraz 136 par łyżew 
– 88 hokejowych i 48 figurowych. 
Wartość podpisanej umowy to kwota 
478 470,00 zł., a planowany termin 
zgłoszenia do odbioru końcowego 
przypada 22 grudnia 2017 r. Na ten 
cel Gmina Góra pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 214 211,00 zł 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie”, w 
ramach naboru wniosków prowadzo-
nego przez LGD Ujście Baryczy. Plac 
budowy w ramach zadania „Budowa 
sztucznego lodowiska wraz z zago-
spodarowaniem terenu na potrzeby 
turystyki i rekreacji przy Ośrodku 
Kultury Fizycznej w Górze” przekaza-
no wykonawcom w dniu 24 listopada 
br. Aktualnie rozpoczęły się już prace 
budowlane przy inwestycji.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodaro-
waniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy 

Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze”
współfinansowana jest z ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłącze-
niem projektów grantowych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020

W Wieruszowicach nowa droga
Dokonano odbioru techniczne-
go i końcowego zadania inwe-
stycyjnego pn. „Budowa drogi 
w m. Wieruszowice”. 

W ramach zadania inwestycyj-
nego wybudowano: drogę o dłu-
gości 420,0 m i szer. 4,0 - 4,50 m, 
obustronne pobocza o szer. 0,75 
m  z kruszywa łamanego gr.  10 
cm, zjazdy do posesji o szer. 
3,50 – 4,0 mz kostki betonowej 
gr. 8 cm, przepusty pod zjazda-
mi z rur żelbetowych o śr. 400 
mm i dł. 7,0 m. Dokonano tak-

że przebudowy skrzyżowania  
z drogą powiatową oraz odtwo-
rzono rów drogowy.
Wykonawcą prac było Przedsię-

biorstwo Drogowo - Melioracyj-
ne „DROGOMEL” A. Skoczy-
las - K. Głuszko z Góry. Wartość 
umowy wynosi 481  560,81 zł, 
w tym 84 000,00 zł ze środków 
Województwa Dolnośląskie-
go na zadania rekultywacyjne  
w roku 2017.

Zagospodarowanie przestrzeni w Czerninie
28.11.br. Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta i Gminy Góra 
Marka Balowskiego i w obecności 
Naczelnika Wydziału Planowa-

nia i Realizacji Inwestycji Piotra 
Głowackiego podpisała umowę z 
Przedsiębiorstwem Drogowo-Me-
lioracyjnym Drogomel z Góry, 
reprezentowanym przez Andrzeja 
Skoczylasa na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej w 
miejscowości Czernina”. Wartość 
podpisanej umowy to kwota 1 478 
774,60 zł. Wykonawca zadekla-

rował w ofercie okres  60 mie-
sięcy  gwarancji na wykonane 
roboty budowlane.

AG
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Uchwalno zasady 
udzielania dotacji 
celowych na 
wymianę źródeł 
ciepła

AG, Em

XLII Sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 28.11.2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej Góry. Na wstępie radni przyję-
li protokoły z XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI sesji Rady Miejskiej Góry. Następnie Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz poinformowała zgro-
madzonych o śmierci radnego Rady Miejskiej Góry oraz członka Zarządu Miasta i Gminy Góra w latach 1998-2002 Wacława Samotyji oraz poprosiła  
o uczczenie tego wydarzenia minutą ciszy. 

W dalszej części Burmistrz 
Góry  przedstawiła sprawozda-
nie z działalności w okresie mię-
dzysesyjnym. W okresie spra-
wozdawczym podejmowano 
decyzje, a także inne rozstrzy-
gnięcia w sprawach z zakresu 
administracji publicznej należą-
cych do zadań Burmistrza Góry,
a w szczególności: wydano 193 

zarządzenia (m.in. Zmieniają-
ce plan dochodów i wydatków 
budżetu Gminy Góra na rok 
2017; Powołania komisji prze-
targowej, określenia organizacji 
pracy oraz zakresu obowiązku 
jej członków; Powierzenia sta-
nowiska dyrektora w trzech  
szkołach podstawowych);  wy-
rażono zgodę na udzielenie za-
mówień publicznych w formie 
przetargu (przetargi dotyczyły 
24 zadań inwestycyjnych m.in.  
na Wykonanie robót budow-
lanych w ramach zadania in-
westycyjnego pn. „Budowa 
sztucznego lodowiska wraz z 
zagospodarowaniem terenu na 
potrzeby turystyki i rekreacji 
przy Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Górze” czy też Wykonanie 
robót budowlanych w ramach 
zadań inwestycyjnych: ,, Prze-
budowa budynku byłego in-
ternatu przy ul. T. Kościuszki 
w Górze w celu zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych miesz-
kańców Gminy Góra,, ,,Przebu-
dowa budynku byłego internatu 
w m. Góra w celu utworzenia 
dziennego pobytu osób star-

szych,, ,,Przebudowa budynku 
byłego internatu w m. Góra w 
celu udostępnienia mieszkań 
chronionych”. Burmistrz Góry 
poinformowała także o umo-
rzeniach i rozłożeniach na raty 
zaległości podatkowych za okres 
od 13.05.2017 do 20.11.2017 
r., zaległości bądź rozłożenia rat 
lub zaległości za odpady komu-

nalne, zaległości czynszowych, 
zaległości za wywóz nieczystości 
płynnych itp. Poinformowała o 
sprzedażach 9. nieruchomości 
stanowiących własność Gmi-
ny Góra. Z tego tytułu Gmina 
Góra uzyskała dochód netto 
w wysokości -   279.864,00zł 
.   Omówiła sprawy dotyczące 
zarządzania kryzysowego i obro-
ny cywilnej (m.in. szacowanie 
szkód powstałych 
w wyniku przejścia orkanu „Ksa-
wery”). Przedstawiła działania 
OSP w Gminie Góra (Ochotni-
cy z OSP uczestniczyli nie tylko 
w akcjach związanych 
z gaszeniem pożarów, ale także 
zabezpieczali imprezy środowi-
skowe, aktywnie uczestniczyli 
w akcjach charytatywnych i fe-
stynach). Burmistrz Góry po-
informowała o dotacjach prze-
kazywanych na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków w okresie 
od 2012 r. do 2017 r., 
o podpisanych umowach na do-
tacje, o pozyskanych środkach 
finansowych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, 
a także o złożonych wnioskach 

o dofinansowanie lub pożyczkę 
z WFOŚ. Ponadto Burmistrz 
Góry przekazała informacje  
o spotkaniach w których uczest-
niczyła, w sprawach istotnych dla 
funkcjonowania Gminy Góra  
i jej mieszkańców.
Przed głosowaniem radni za-
poznali się z informacjami na 
temat złożonych oświadczeń 
majątkowych radnych Rady 
Miejskiej Góry za rok 2016, 
oświadczeń majątkowych pra-
cowników Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze, kierowników 
gminnych jednostek organi-
zacyjnych, dyrektorów komu-
nalnych osób prawnych za rok 
2016 oraz stanu realizacji zadań 
oświatowych w roku szkolnym 
2016/2017. 
Kolejnym punktem sesji było 
przyjęcie przez radnych nastę-
pujących projektów uchwał: 
zmieniającą uchwałę budżeto-
wą Gminy Góra na rok 2017; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Dolnośląskiego; 
w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości Gminy Góra na 
rok 2018; w sprawie określenia 
wysokości stawek oraz sposobu 
poboru opłaty targowej na tere-
nie Gminy Góra na rok 2018;  
w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych; zmie-
niającą uchwałę w sprawie po-
boru podatku rolnego, leśnego 
i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa 
oraz wynagrodzenia za inkaso; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegó-
łowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od 
opłat i trybu ich pobierania; 
kilka uchwał dotyczyło stwier-
dzenia przekształcenia: Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Bole-
sława Prusa w Górze; Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Włady-
sława Broniewskiego w Górze; 
Szkoły Podstawowej w Czerni-
nie; Szkoły Podstawowej im. 55 
Poznańskiego Pułku Piechoty  
w Glince; Szkoły Podstawo-
wej w Ślubowie; Szkoły Pod-

stawowej w Witoszycach; w 
sprawie nadania statutu wyżej 
wymienionym szkołom (prze-
kształcenia i nowe statuty szkół 
wymagane były w związku z 
funkcjonującym od września 
nowym Prawem oświatowym); 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia regulaminu określa-
jącego wysokość dodatków i 
innych składników wynagro-
dzenia nauczycieli oraz szcze-
gółowych warunków ich przy-
znawania, a także wysokość, 
szczegółowe zasady przyznawa-
nia i wypłacania nauczycielskie-
go dodatku mieszkaniowego  
w szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez Gminę Góra; 
w sprawie utworzenia Zespołu 
Żłobek i Klub Dziecięcy w Gó-
rze; w sprawie nadania statutu 
Zespołowi Żłobek i Klub Dzie-
cięcy w Górze; w sprawie usta-
lenia wysokości opłaty za pobyt 
w żłobku lub klubie dziecię-
cym, wysokości maksymalnej 
opłaty za wyżywienie oraz wa-
runków częściowego zwolnienia 
od ponoszenia opłaty za pobyt 
w żłobku lub klubie dziecię-
cym; w sprawie likwidacji jed-
nostki budżetowej Klub Dzie-
cięcy „Świat Malucha” w Górze; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
podziału Gminy Góra na obwo-
dy głosowania; w sprawie Pro-
gramu współpracy Gminy Góra  
z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na rok 2018;  
zmieniającą uchwałę w sprawie 
sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych od-
padów; w sprawie przyjęcia 
zasad udzielania dotacji celo-
wych na wymianę źródeł ciepła  
w celu ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń do powietrza na 
terenie Gminy Góra; w sprawie 
ustanowienia użytku ekolo-
gicznego „Wierzowickie staro-
rzecze”; zmieniającą uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru 

opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wyna-
grodzenia za inkaso; w sprawie 
Gminnego Programu Opie-
ki nad Zabytkami dla Gminy 
Góra na lata 2017 – 2020; w 
sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z tą samą osobą ko-
lejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość, po umowie zawar-
tej na czas oznaczony do 3 lat; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia zasad gospodarowa-
nia nieruchomościami stano-
wiącymi własność Gminy Góra;  
w sprawie ustalenia strefy płat-
nego parkowania na parkingu 
niestrzeżonym nie będącym dro-
gą publiczną na terenie miasta 
Góra; w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Góra, obręb Ryczeń;  
w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Gminy Góra, obręb Wierzowi-
ce Małe; w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go gminy Góra, obręb Ślubów; 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gmi-
ny Góra, obręb Chróścina; w 
sprawie przekazania skargi; w 
sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu uchwały w sprawie 
Regulaminu udzielania dota-
cji do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Góra, ze środków bu-
dżetu gminy. Po zatwierdzeniu 
wyżej wymienionycvh uchwał  
i w związku z brakiem wnio-
sków i zapytań obrady XLII sesji 
zakończono.
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Grant dla Stowarzyszenia 
W dniu 01.12.br. w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 
w Górze odbyło się uroczyste wręczenie grantu, który w ramach pro-
gramu „Decydujesz – Pomagamy” przyznała Fundacja Tesco Stowa-
rzyszeniu Niesienia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Górze. 
W uroczystości udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. 

Grant Ośrodek otrzymał dzięki 
klientom sklepów TESCO, głosu-
jących za pomocą żetonów uzyska-

nych podczas zakupów. Klienci wy-
bierali  projekt, który ich zdaniem 
powinien otrzymać dofinansowanie 
na realizację. Spośród kilku projek-
tów, najwięcej głosów zdobył ten na-
pisany przez Honoratę Chorostkow-
ską – pracownika Ośrodka i członka 
Stowarzyszenia. Wręczenia grantu, 
w wysokości 5 000,00 zł na ręce 

Floriana Polowego – Dyrektora 
Ośrodka i Przewodniczącego 
Stowarzyszenia dokonali przed-

stawiciele sklepu TESCO oraz 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz. Gratulujemy wygranej 
i życzymy powodzenia w kolej-
nych edycjach programu.

Mieszkania chronione i dom dziennego pobytu
W dniu 22.XI.br Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz przy kon-
trasygnacie Skarbnika Miasta i 
Gminy Góra Marka Balowskiego 
podpisała umowę z Konsorcjum 
M-Plus: M-Plus Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Lesznie, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlo-
we Spółka Jawna Tadeusz i Artur 
Michalski z siedzibą w Lesznie na 
wykonanie robót budowlanych 
w ramach zadań inwestycyjnych: 
„Przebudowa budynku byłego inter-
natu przy ul. T. Kościuszki w Górze 
w celu zaspokojenia potrzeb miesz-
kaniowych mieszkańców Gminy 
Góra”, „Przebudowa budynku by-
łego internatu w m. Góra w celu 
utworzenia dziennego pobytu osób 
starszych”, „Przebudowa budynku 
byłego internatu w m. Góra w celu 
udostępnienia mieszkań chronio-
nych”. W najbliższym czasie wyko-
nawcy zadań zostanie przekazany 
plac budowy. Wartość podpisanej 
umowy to kwota 3 424 271,38 zł, 
a termin realizacji zadania to 30 
września 2018 r.

Na realizację zadania „Przebudo-
wa budynku byłego internatu w 
m. Góra w celu udostępnienia 
mieszkań chronionych” Gmina 
Góra pozyskała dofinansowanie 

w wysokości 1 011 359,78 zł., na-
tomiast na zadanie „Przebudowa 
budynku byłego internatu w m. 
Góra w celu utworzenia dziennego 
pobytu osób starszych” dofinan-
sowanie 649 245,79 zł. Oba do-
finansowania pochodzą z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020. Projekt wynika z 
Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Góra na lata 2016-2020. Jest 

to projekt partnerski, w którym li-
derem jest Gmina Góra, a partne-
rami Powiat Górowski i Lokalna 
Grupa Działania Ujście Baryczy.

AG

Śledzimy postęp prac  
W Borszynie Wielkim oraz Borszynie Małym prowadzone są prace przy budowie sieci kana-
lizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Borszyn Mały oraz Borszyn Wielki.

Aktualnie układana jest sieć gra-
witacyjna z rur PVC w Borszynie 
Wielkim i Borszynie Małym, prace 

odtworzeniowe nawierzchni drogi 
biegnącej przez wieś. W Borszy-
nie Wielkim prace są prowadzone 
wzdłuż drogi powiatowej biegnącej 
w kierunku Bojanowa i z tego ty-
tułu kierowcy mogą się spodziewać 
utrudnień w ruchu. W ramach in-
westycji zostanie wybudowana :
•         sieć z rur PVC 200 o długości 
ok. 2847 mb
•         rurociąg tłoczny z rur PE 100 
o długości ok. 3100 mb

•         doprowadzenia do posesji 
z rur PVC 160 o długości ok. 360 
mb

•         studzienki betonowe – 72 szt.
•         studzienki na doprowadze-
niach do posesji – 63 szt. 
•         tłocznie ścieków – 2 szt.
Wybudowana sieć kanalizacji sa-
nitarnej zostanie podłączona do 
istniejącej sieci w m. Giżyn (gmina 
Bojanowo), połączonej z oczysz-
czalnią ścieków w Gołaszynie. 
Wykonawcą robót jest firma HY-
DROHAND-Andrzej Guździoł 
z Czekanowa, powiat Ostrów 

Wlkp., a ich wartość wynosi  
3 079 368,36 zł. Na przedmiotową 
inwestycję Gmina otrzyma dofi-
nansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w kwocie 1 953 630 zł.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary wiejskie 
Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Bor-
szyn Wielki i Borszyn Mały   
współfinansowana jest z ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii”, 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 operacja typu  „Go-
spodarka wodno-ściekowa”

AG

Sprzęt dydaktyczny dla szkół
W dniu 12.12. br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz przy kon-
trasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Góra Marka Balowskiego i 
w obecności Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Izabe-
li Baranowskiej podpisała umowę z Marcinem Orłem reprezentu-
jącym firmę XLINE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na realizację 
zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realiza-
cji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

Przypominamy, że pięć szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Góra za-
kwalifikowanych zostało do objęcia 
wsparciem finansowym w ramach 
Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakre-
sie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych – „Aktywna tablica”. 
W ramach udzielonego wsparcia 
finansowego szkoły mogą zakupić 
następujące rodzaje pomocy dy-
daktycznych: tablicę interaktywną, 
projektor lub projektor ultrakrót-
koogniskowy, głośniki lub inne 
urządzenia pozwalające na przekaz 
dźwięku, interaktywny monitor do-
tykowy o przekątnej ekranu co naj-
mniej 55 cali.

Szkoły zakwalifikowane do Progra-
mu z terenu Gminy Góra: Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. B. Prusa w 
Górze, Szkoła Podstawowa nr 3 
im. W. Broniewskiego w Górze, 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole im. św. Huberta w Czerni-
nie, Zespół Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole im. W. Reymonta 
w Witoszycach, Zespół Szkolno
-Przedszkolny z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Glince. Wartość 
podpisanej umowy 73 476,50 
zł, z terminem realizacji 14 dni  
i gwarancją na urządzenia 36 mie-
sięcy.

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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Solejukowa w Górze
17 listopada 2017 roku, Bibliotekę Miejską w Górze odwiedziła znana polska aktorka i wo-
kalistka Katarzyna Żak. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania „Przystanek literacki 
Góra”, które jest dofinansowane z programu „Partnerstwo dla książki” ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katarzyna Żak to absolwent-
ka Państwowej Wyższej Szko-

ły Teatralnej we Wrocławiu, 
znana polskiej publiczności  z 
cieszących się  powodzeniem 
produkcji serialowych takich 
jak: „Miodowe lata” czy „Ran-
czo”. Nagrała trzy płyty: w roku 
1994 „Młynarski – Jazz” i były 
to standardy jazzowe z polskimi 
tekstami, specjalnie na płytę na-
pisanymi przez Wojciecha Mły-
narskiego; w roku 1995 „Kolędy 
na cały rok” z tekstami Bogdana 

Loebla i muzyką Włodzimierza 
Nahornego; w roku 2016 uka-

zała się ostatnia płyta „Bardzo 
przyjemnie jest żyć”. 
Podczas spotkania w Bibliotece 
Katarzyna Żak zaprezentowała 
recital muzyczny składający się z 
piosenek między innymi: Woj-
ciecha Młynarskiego, Agnieszki 
Osieckiej, Jana Jakuba Należy-
tego, Artura Andrusa, Andrzeja 
Poniedzielskiego oraz Magdy 
Czapińskiej. Recital przeplatany 
był opowieściami i anegdota-

mi. Z tekstów piosenek przebijał 
humor, nostalgia, marzenia oraz 
oczywiście radość życia. Między 
utworami aktorka opowiadała o 
swoim życiu zawodowym tym 
filmowym, teatralnym i muzycz-
nym. Największy entuzjazm na 
widowni zyskały wspomnienia 
dotyczące serialu „Ranczo”.  Ka-
tarzyna Żak, oprócz występów 
wokalnych,  zaprezentowała 
próbkę talentu aktorskiego wcie-
lając się w rolę Kazi Solejukowej. 
Na zakończenie spotkania Pani 
Katarzyna pozostała do dyspozy-
cji wszystkich, którzy ustawili się 
w kolejce po zdjęcie czy autograf 
aktorki. Katarzyna Żak zapew-
niła publiczności magiczny wie-
czór, cały występ przepełniony 
był pozytywną energią. Serdecz-
nie dziękujemy Arkadiuszowi 
Gustawowi za wspaniałą oprawę 
muzyczną recitalu. 
Organizatorami spotkania 
byli: Biblioteka Miejska w Gó-
rze oraz Lokalna Grupa Dzia-
łania „Ujście Baryczy”.

Jesienne  spotkanie 
z gwiazdami
W listopadzie członkowie działającej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 Górowskiej Sekcji Astronomicznej spotkali się na obser-
wacjach astronomicznych  połączonych z ogniskiem zorgani-
zowanym dzięki dofinansowaniu ze środków gminnych. 

Dzień nie zapowiadał dobrej 
widoczności, a wcześniejsze 
prognozy zwiastowały chmury 
i deszcz. Jednak po południu 

zaczęło się przejaśniać, a białe 
chmury zastępował błękit nie-
ba. Zgodnie z planem grupa 
badaczy spotkała się w umó-
wionym miejscu i po godzinie 
18:00 ruszyła kolumną oko-
ło 10 samochodów w miejsce 
obserwacji, które dzięki swej 
uprzejmości i wsparciu udo-
stępnili Państwo Kurzawa z 
Nadleśnictwa Góra Śląska. Po 
rozbiciu obozu badawczego 
część grupy zgromadziła się 
przy teleskopie SkyWatcher, 
część natomiast przysiadła przy 
ognisku, nad którym z lekka 
kołysał się ruszt z kiełbaskami. 
Za pomocą laserowych wskaź-
ników odszukano najbardziej 
charakterystyczny zbiór gwiazd  
jesiennego nieba – Gwiazdo-
zbiór Pegaza.  Obserwowali-
śmy również Gwiazdozbiory 
Byka, z którego wyleciało w 
międzyczasie kilka taurydów, 
czyli meteorów należących do 
roju którego maksimum przy-
padło na 12 listopada. Wspa-

niale prezentował się również 
Gwiazdozbiór Łabędzia, zwany 
Krzyżem Północy. Po godzinie 
19:30 gościnnie zawitał Adam 

Sikora, pasjonat astrofotografii 
i członek wrocławskiej grupy 
astronomicznej. Dzięki jego du-
żej wiedzy i doświadczeniu mło-
dzi astronomowie dowiedzieli 
się jak przygotować teleskop do 
obserwacji, a także usłyszeli o 
podstawach astrofotografii. Na-
stępnie Pan Adam pomógł od-
szukać kilka ciekawych obiek-
tów na listopadowym niebie. 
Były to m.in. Gromada Ważka 
NGC 457, Podwójna Gromada 
Perseusza NGC 869 oraz NGC 
884, Plejady M45 oraz najwięk-
sza zdobycz nocnych obserwacji 
- Galaktyka Andromedy. Robiło 
się chłodno, chwytał pierwszy 
mróz, więc wszyscy skupili się 
przy ognisku, gdzie czekały już 
kiełbaski, a Pani Basia Kurzawa 
umilała czas grą na gitarze.  Przy 
śpiewie, cieple ogniska i gwiaz-
dach spędzono przeszło trzy nie-
zapomniane godziny. W spotka-
niu wzięły udział 33 osoby.

A. BiELECKi

W obu kategoriach najlepsi
Szkoła Podstawowa Nr 3 oka-
zała się najlepsza w powiecie w 
turnieju „Dzień Matematyki 
i Sportu”  w obu grupach wie-
kowych, zarówno w   grupie 
starszej - klasy gimnazjalne i 
klasy VII szkół podstawowych, 
jak  i w młodszej - klasy IV-VI.  
Turniej  w kategorii  - klasy gim-
nazjalne   odbył się 1.12.2017 
r., a w kategorii - grupa młod-
sza   odbył się 24.11.2017 r. 
w  Szkole Podstawowej w  Je-
mielnie, która była współorga-
nizatorem i  gospodarzem. W 
rozgrywkach wzięło udział,   w 
grupie młodszej, 11 szkół, a w 
grupie starszej - 9 szkół. Zawo-
dy rozegrano w  pięciu konku-
rencjach matematycznych i pię-
ciu sportowych. Każdy uczeń 
indywidualnie musiał rozwiązać 
5 testów matematycznych z róż-
nych działów, jak też wykazać 

się umiejętnościami sportowy-
mi. W kategorii klas gimnazjal-

nych I miejsce zdobyła Szkoła 
Podstawowa Nr 3  w Górze, II 
miejsce Zespół  Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole  im. św. Hu-
berta w Czerninie, a III - Szkoła 
Podstawowa  nr 1 w Górze. W 
grupie młodszej - I miejsce za-
jęła drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Górze, II miejsce 
grupa ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Górze, a   III zawodnicy 
ze Szkoły Podstawowej w  Irzą-

dzach. Organizatorem konkursu 
było Powiatowe Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli i  Porad-
nictwa Psychologiczno-Pedago-
gicznego w  Górze. Gratulujemy 
ogromnego sukcesu!

AH-K

Dotacja dla Spółki Wodnej 
Spółka Wodna Zawieścice do-
konała konserwacji urządzeń 
melioracji szczegółowych na 
terenie swojego działania. Pra-
ce wykonane zostały na dłu-
gości 1 540 metrów. Na ten 
cel Spółka Wodna Zawieścice 
otrzymała dotację na realizację 
zadania w wysokości 10.000 

zł. z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego, w tym środki 
z rezerwy celowej w wysoko-
ści 7 939,20 zł. Koszt całkowi-
ty zadania to kwota 13 936,40 
zł. Prace wykonał Siekanowicz 
Grzegorz – Witoszyce.

AG

Bm
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A. BiELECKi

SPARTAKIADA RODZINNA W „TRÓJCE”
2 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze miała miejsce doroczna Spartakiada Rodzin-
na. Celem głównym tego sportowego przedsięwzięcia było aktywne i przyjemne spędzenie czasu 
wolnego – uczniów i ich rodziców. 

Już od godzin rannych na hali „Olim-
pia” spotkali się uczniowie i rodzice z 
klas I – III, a o godzinie 10.00 roz-

grywki sportowe zainicjowały klasy 
IV-VII. Wszystkich obecnych powi-

tały dyrektor szkoły Bożena Domań-
ska, wicedyrektorki Teresa Kajzer i 
Anita Heinze – Kasprzak oraz prze-

wodnicząca Rady Rodziców Iwona 
Stocka. Konkurencje, które dostar-

czały wszystkim wielu emocji to: bieg 
z ringiem na głowie, bieg ze skakanką, 
kozłowanie piłki, skoki dodawane, 
sadzenie ziemniaków, rzuty do celu, 
toczenie piłki kijem do unihokeja. 
Wyróżnieni otrzymali puchary i dy-
plomy dla klasy, a także słodki upomi-
nek – nagrody ufundowane były przez 
Radę Rodziców. Wszystkim gratulu-
jemy zapału, sportowego ducha wal-
ki, rywalizacji fair play. Dziękujemy 
za dostarczenie wielu wrażeń i emocji.   
Zapraszamy do udziału w spartakia-
dzie w przyszłym roku. To rodzinne 
spotkanie zapisało się już na stałe w 
kalendarzu imprez SP 3.

REd.

Uczestniczą w programie GLOBE
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze w październiku br. przystąpiła do międzynarodowego programu 
badawczego GLOBE. Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest progra-
mem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. 

W ramach Programu w 111 kra-
jach świata, funkcjonuje sieć pra-
wie 30 000 szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, badających 
problemy środowiska przyrodnicze-
go oraz dzielących się informacjami z 
tego zakresu z całą międzynarodową 
społecznością. Program ma mocne 
podstawy merytoryczne opracowane 
przez naukowców amerykańskich 
(m.in. NASA). W Polsce nad me-
rytoryczną poprawnością Programu 
czuwa Rada Naukowa Programu 
GLOBE, w skład której wchodzą 
specjaliści z poszczególnych dziedzin 
będących przedmiotem działań. 
Obecnie w Szkole Podstawowej nr 
1 działa 20-osobowa grupa badaw-
cza, która codziennie w słoneczne 

południe dokonuje obserwacji nieba. 
Wyniki obserwacji przesyłane są do 
głównej bazy programu GLOBE w 
Waszyngtonie. Wkrótce rozpocznie-
my przesyłanie wyników pomiarów 
z elektronicznej stacji meteorologicz-
nej Davis znajdującej się na naszej 
stronie. Uczniowie należący do pro-
gramu GLOBE otrzymali specjalne 
loginy i hasła umożliwiające logowa-
nie do międzynarodowego systemu 
i utworzenie własnego punktu po-
miarowego, z którego wysyłają wy-
niki. Uzyskane wyniki zestawiane na 
specjalnych formularzach przesyłane 
są drogą internetową do bazy danych 
Programu. Formularze i strona inter-
netowa programu są w języku angiel-
skim. Wszystkie te działania są pro-

wadzone pod kierunkiem szkolnego 
koordynatora nauczyciela Arkadiusza 
Bieleckiego, który został przeszkolony 
dla potrzeb Programu i utrzymuje 
ścisły kontakt z koordynatorem kra-
jowym.   Misję Programu GLOBE 
można zdefiniować w trzech następu-
jących punktach:
- Kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej poprzez aktywne uczestnic-
two w ochronie środowiska natu-
ralnego.- Podnoszenie umiejętności 
badawczych młodzieży w zakresie 
fizyki, chemii, biologii, geografii i 
matematyki.
- Propagowanie naukowego po-
dejścia do badania zjawisk przy-
rodniczych.

Znawcy polszczyzny i ortografii
Humaniści ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze 
okazali się znawcami niełatwej pol-
szczyzny i ortografii. Swoją rzetel-
ną wiedzą dowiedli, że z językiem 
ojczystym są za pan brat! Świadczą 
o tym wyniki I etapu konkursów 
organizowanych przez Firmę LO-
GOS we współpracy z Polską Aka-
demią Nauk.
I. Konkurs „Z POPRAWNĄ POL-
SZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ 
W konkursie wzięło udział 37 
uczestników. Do II etapu konkur-
su – który odbędzie się  8 stycz-
nia 2018 r. – zakwalifikowali się 
uczniowie, którzy w I etapie uzy-
skali minimum 22 punkty. W na-
szej szkole są to dwie  uczennice: 
Marta Łopusiewicz (op. Elżbieta 
Pojasek) i Daria Toruńska (op. Bar-
bara Bućkowska).

II. Konkurs „Z ORTOGRAFIĄ 
NA CO DZIEŃ – 2017/2018”
W konkursie wzięło udział 39 
uczestników. Do II etapu konkur-
su – który odbędzie się 9 stycz-
nia 2018 r. – zakwalifikowali się 
uczniowie: Karol Wojtaszek, Klau-
dia Rydełkiewicz,  Zofia Kamińska 
(op. Bogumiła Wyszyńska), Da-
ria Toruńska, Katarzyna Juźwiak, 
Sandra Żmiejewska, Aleksandra 
Mrozowska, Karolina Baranowska, 
Marta Niewiarowska, Zuzanna Ja-
nicka, Zuzanna Janusz (op. Barbara 
Bućkowska). Gratulujemy i życzy-
my powodzenia w II etapie kon-
kursu, a tym samym  klasyfikacji do 
III etapu –  finału ogólnopolskiego!

B. BućKOwSKA

Kolejne osiągnięcie matematyczne
Troje uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 zdobyło tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym 
Olimpus - sesja jesienna 2017.

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady 
Po raz kolejny nasi humaniści do-
wiedli, że ich sukcesy nie są spra-
wą przypadku, lecz dociekliwości 
w zgłębianiu wiedzy. Spośród 23 
biorących udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej z Języ-
ka Polskiego, 10 zostało „Olimpij-
czykami”.  

Zaszczytny  tytuł LAUREATA uzy-
skali:
• w klasach drugich: Katarzyna 
Juźwiak – 7. miejsce w Polsce, Da-
ria Toruńska –( 8) Oliwia Prądzyń-
ska – (12), Marta Ratajczak – (12)
• w klasach trzecich: Zuzanna Ja-
nusz – (7), Maciej Żmiejewski – 
(8), Zuzanna Janicka – (10)- Wik-
toria Chrzanowska – (10), Marta 

Niewiarowska – (11), Kacper Trz-
pil – (13). Opiekunem uczniów 
była Barbara Bućkowska. Firma 
„Olimpus” dodatkowo promuje 
uczniów wykazujących zaintere-
sowanie różnymi dziedzinami i 
posiadających wszechstronną wie-
dzę, nadając im honorowy tytuł 

„Szkolnego Omnibusa”. W SP 1 
Szkolnymi Omnibusami zostali: 
Daria Toruńska, Zuzanna Janusz, 
Marta Niewiarowska, Zuzanna Ja-
nicka,Weronika Sławińska, Oliwia 
Szewiało, Maciej Żmiejewski  
i Wiktoria Chrzanowska. GRATU-
LACJE! 

Z wielką radością informuje-
my, że Kacper Skwarek zdobył 
6 miejsce w Polsce, Julia Kaje-
tańczyk i Jakub Skiba uplaso-
wali się na 13 miejscu w kraju. 
Jest to kolejny sukces matema-
tyczny szkoły. Test składał się 
z 30 zadań i był inny dla każ-
dego poziomu  klas. Szkołę re-
prezentowało 26 osób. Trójka 
laureatów rozwija swoje talenty 
matematyczne nie tylko na zaję-
ciach koła, ale realizuje również 
Indywidualne Programy Na-
uki z matematyki, co jak widać 
przynosi wymierne osiągnięcia. 
Wierzymy, że jeszcze nie raz 
usłyszymy o naszych zdolnych 

matematykach. Gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów.

Spotkanie wigilijne w świetlicy „Tęcza”
W dniu 14.12.br. w świetli-
cy socjoterapeutycznej „Tęcza” 
prowadzonej przez Gminę Góra 
odbyło się spotkanie wigilijne 
uczestników prowadzonych tam 
zajęć. Dzieci składały sobie ży-
czenia świąteczne, łamały się 
opłatkiem oraz śpiewały i grały 
na fletach tradycyjne polskie ko-
lędy. Nie zabrakło także barszczu 
z uszkami, pierogów i krokietów 
oraz niespodzianki od Mikołaja 

w postaci paczki słodkości. W 
imieniu Burmistrz Góry Ire-
ny Krzyszkiewicz najlepsze ży-
czenia świąteczne wszystkim 
dzieciom złożyła Anna Kulesza 
Naczelnik Wydziału Organiza-
cyjnego i Spraw Obywatelskich. 
Tym miłym akcentem zakoń-
czony został kolejny rok aktyw-
nego funkcjonowania świetlicy 
„Tęcza”.

AG
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KOORdYNATOR ANNA dOKłAdAńSKA

E. mAćKOwSKA

LESZEK STECKi

WACŁAW SAMOTYJA 
W dniu 24 listopada 2017 r. zmarł 
Wacław Samotyja – wieloletni Dyrek-
tor i Wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze.  
Tak o Nim napisano we wspomnieniu 
opublikowanym na stronie interneto-
wej szkoły „Pan Wacław Samotyja, 
oddany Nauczyciel i Wychowawca 
wielu pokoleń górowian, niezapo-
mniany kolega i wspaniały Człowiek. 
Całe swoje życie związany z oświatą. 
Urodził się 27 września 1944 r. w Za-
cierzewie (powiat Stołpce, wojewódz-
two Nowogród). W 1945 r. przyjechał 
wraz z rodzicami na ziemie zachodnie 
i osiadł w Górze. W roku 1964 ukoń-
czył górowskie Liceum Ogólnokształ-
cące i został przyjęty do Wyższej Szkoły 
Wychowania Fizycznego we Wrocła-
wiu. Po jej ukończeniu, w roku 1969 
rozpoczął pracę w charakterze nauczy-
ciela wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Górze. W latach 
1982-1992 pełnił funkcję dyrektora 
szkoły. Przez 35 lat swojej pracy za-
wodowej dał się poznać jako człowiek 
niezwykle sumienny i obowiązkowy. 
Przez uczniów wspominany i bardzo 

lubiany. Oddany całym sercem swo-
jej Małej Ojczyźnie. Pełnił funkcję se-
kretarza Zarządu Miejsko Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego. W 
latach 1998-2002 był radnym Rady 

Miejskiej Góry oraz był członkiem 
Zarządu Miasta i Gminy Góra. Za 
pracę, osiągnięcia i krzewienie kultury 
fizycznej był wielokrotnie nagradzany. 
Swoją postawą, zaangażowaniem i pa-
sją wpłynął na wybór drogi życiowej 
wychowanków, spośród których wielu 
pełni dziś zaszczytny zawód nauczycie-

la”. W naszej pamięci pozostanie jako 
człowiek życzliwy, zaangażowany w 
sprawy publiczne, prawdziwy miło-
śnik Ziemi Górowskiej. Znałam oso-
biście Pana Wacława, był przez kilka lat 
moim sąsiadem z bloku na Os. Kazi-
mierza Wielkiego. Zapamiętałam jego 
niezwykłą cierpliwość do dzieci, które 
„szalały” pod oknami Jego mieszkania. 
Efektem tego było pojawienie się Pana 
Samotyi z nową piłką, którą przekazał 
dzieciom, by mogły nadal doskonalić 
swe umiejętności piłkarskie.
Pochowany został na cmentarzu ko-
munalnym 28 listopada 2017 r. W 
ostatniej drodze życia żegnały Go wła-
dze samorządowe MiG Góra na czele 
z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz, 
dawni współpracownicy, przyjaciele, 
rodzina, znajomi. W trakcie sesji Rady 
Miejskiej, która miała miejsce w dniu 
pogrzebu minutą ciszy uczczono Jego 
Pamięć. 
Ktoś tutaj był, a potem nagle zniknął 
i uporczywie go nie ma…    (Wisława 
Szymborska)

Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego
W listopadzie delegacja uczest-
ników akcji „Mogiłę Pradziada 
Ocal Od Zapomnienia” w skład 
której wchodzili wolontariusze 

dolnośląskich i opolskich szkół 
wraz z dyrektorami, nauczycie-
lami i opiekunami uczestniczyła 
we Mszy Świętej w Kaplicy Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej w Wil-
nie. Na zaproszenie Grażyny Or-
łowskiej-Sondej redaktor TVP3 
Wrocław Prezes Studia Wschód  
naszą gminę reprezentował Dy-
rektor Zespołu Szkoła Podstawo-
wa i Przedszkole w Witoszycach 
Leszek Stecki. W miejscowości 
Powiewiórka w kościele, w któ-
rym ochrzczony został Józef Pił-
sudski, delegacja uczestniczyła 
we Mszy Świętej odprawionej 
przez ks. Dariusza Stańczyka, 
który przybył na te uroczysto-
ści z dalekiej Syberii. Oprócz 
nas w mszy świętej uczestniczyli 

polscy harcerze, młodzież z Li-
twy, motocykliści Międzynaro-
dowego Rajdu Katyńskiego. 11 
listopada 2017r. rozpoczęliśmy 

obchody 99 rocznicy Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości 
w Zułowie, miejscu w którym 
5 grudnia 1867 roku na świat 
przyszedł Józef Piłsudski. Po go-
dzinie 5  czasu litewskiego, kiedy 
to Wileńszczyzna spowita była 
ciemnościami, zgromadziliśmy 
się, aby wziąć udział w XIII Szta-
fecie Niepodległości. Po odśpie-
waniu czterech zwrotek Hymnu 
Państwowego, zapaleniu zniczy 
i złożeniu kwiatów rozpoczęła 
się XXIII Sztafeta Niepodległo-
ści. Nasza grupa przejęła flagi 
Polski i flagę Litwy na 20 kilo-
metrze, osobami przejmującymi 
byli Tomasz Kozłowski nauczy-
ciel z Karpacza, Bożena Muzy-
ka Dyrektor Szkoły z Jugowa, 

Leszek Stecki Dyrektor Szkoły z 
Witoszyc  Gmina Góra. Do po-
konania mieliśmy około 67 km,  
w strugach deszczu i przejmują-

cym zimnie podążaliśmy do Wil-
na na cmentarz na Rossie, gdzie  
spoczywa wielu legionistów. Jest 
to miejsce szczególnie ważne dla 
Polaków mieszkających na Li-
twie jak i w Polsce. To tu na Ros-
sie znajduje się Mauzoleum Mat-
ki i Serce Syna. Inicjator sztafety 
ks. Dariusz Stańczyk tymi sło-
wami zwrócił się do nas „To jest 
największy dar , który pielęgnu-
je nasza Ojczyzna przez 99 lat. 
Czujcie się, że jesteście twórcami 
silnej, nowej, niepodległej Pol-
ski. Niech ta niepodległa dzisiaj 
zatriumfuje przez ten wspania-
ły bieg do Wilna na Rossę” Tuż 
przed godziną 12. czasu litew-
skiego i rozpoczęciem uroczysto-
ści dobiegliśmy na Rossę niosąc 

Odrobina radości dla chorych maluchów
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i szko-
łom, które odpowiedziały na nasz apel dotyczący zbiórki gier, 
puzzli, Klocków Lego dla podopiecznych Fundacji Na Ratunek 
Dzieciom z Chorobą Nowotworową z siedzibą we Wrocławiu.

W dniu 18 grudnia wszystkie 
prezenty zostały przekazane na 
ręce pracowników Fundacji Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową. Do Wrocławia 
zawiozła je, w imieniu wszyst-
kich darczyńców, delegacja ze 
Ślubowa. Przekazano również 
pamiątkowe zdjęcia.
Na apel ogłoszony  w listopadzie 
przez Zespół Szkoła Podstawo-
wa i Przedszkole im Janusza 
Korczaka w Ślubowie odpowie-
działa bardzo liczna grupa dar-
czyńców, byli to: Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Władysława 
Broniewskiego w Górze, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Bolesława 
Prusa w Górze (dostarczyli po-
darunki samodzielnie), Zespół 
Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole im Janusza Korczaka w  
Ślubowie  oraz osoby prywatne.                                                                                                                                        
Szczególnie pięknie chcieliby-
śmy podziękować Pani Kasi – 
pracownicy sklepu w Ślubowie, 

która zamiast imieninowych 
prezentów poprosiła swoich 
gości o podarunki dla chorych 
dzieci. Dzięki temu gestowi 
mali pacjenci Kliniki „Przylą-
dek Nadziei” otrzymali jeszcze 
dodatkowo dwa pełne kartony 
gier i Klocków Lego. Ślicznie 
dziękujemy  w imieniu malu-
chów i gratulujemy wspaniałej 
inicjatywy!!!
Jeszcze raz pragniemy serdecz-
nie Państwu podziękować za 
okazane serce, wsparcie i po-
moc. Wiedzieliśmy, że miesz-
kańcy Gminy Góra są ludźmi o 
wielkich sercach i po raz kolej-
ny to Państwo udowodniliście 
i nie przeszliście obok naszego 
apelu obojętnie. Życzymy Wam 
wszystkim wspaniałych Świąt 
Bożego Narodzenia i codziennie 
takiego uśmiechu i radości, jaką 
Państwo sprawili tym chorym 
maluchom. Dziękujemy!!!

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca  

i pomocy, oraz uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej 
mojego Męża i Ojca

Ś.P. MARKA DĘBKOWSKIEGO 

składamy serdeczne podziękowanie: wszystkim Księżom sprawującym 
Mszę Św., Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Górze, Radzie Rodziców i Paniom z Przedszkola nr 3, 
Kolegom z Drużyn Piłkarskich, całej Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym 

i Delegacjom. 

Dziękujemy za pamięć, wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty.

Serdecznie dziękuję

Żona z córkami

123-metrową biało-czerwoną 
flagę. Po odśpiewaniu Hymnu 
Państwowego w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Andrzeja 
Dudy głos zabrała Ambasador 
RP na Litwie Urszula Doroszew-
ska. Po przemówieniach wiązan-
ki pod Mauzoleum Matki i Ser-
ca Syna składali przedstawiciele 
władz, samorządów, szkół, in-
stytucji polskich, kombatantów. 
Wiązankę kwiatów w imieniu 
Burmistrz Góry Ireny Krzysz-
kiewicz,  uczniów, nauczycieli, 
rodziców i mieszkańców Gmi-
ny Góra złożył Leszek Stecki.  
Składam serdeczne podziękowa-
nia Burmistrz Góry Pani Irenie 
Krzyszkiewicz za umożliwienie 
mi uczestnictwa w tak ważnym 
dla Polaków wydarzeniu i wspie-

ranie inicjatyw patriotycznych. 
Obecność moja wśród delegacji 
uczestników akcji „Mogiłę Pra-
dziada Ocal Od Zapomnienia” 
napawa mnie dumą. Serdeczne 
podziękowania kieruję na ręce 
Dyrektorów Placówek Oświato-
wych Gminy Góra, za włączenie 
się placówek kierowanych przez 
nich w akcję Podaruj Znicz. 
Dziękuję Anecie Śliwiak z Kwia-
ciarni „Hortensja”  i Elżbiecie 
Pończocha za przekazanie wiąza-
nek biało–czerwonych kwiatów, 
które zostały złożone w hołdzie 
poległym legionistom na Ukra-
inie i Litwie.

ZOSTAwiLi PO SOBiE ŚLAd
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Mikołaje na górowskim rynku
Z okazji Mikołajek 6 grud-
nia na górowski rynek, tra-
dycyjnie, jak od kilkunastu 
lat, zawitali  Mikołaje, któ-

rzy obdarowali dzieci słod-
kościami, a punktualnie o 
godz. 16.30 Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz zapaliła 
światełka na choince, która 
pięknie rozświetla pl. Bole-
sława Chrobrego. 
O oprawę muzyczną imprezy 
zadbał, jak zawsze, górowski 
Dom Kultury (Adrian Ka-
sprzak), a konferansjerem 
był Arkadiusz Gustaw. Na 
scenie zaprezentowały się 
Mażoretki UKS „Artis” oraz 
sekcje wokalne Domu Kul-
tury. Mieszkańcy chętnie 
fotografowali się i z Mikoła-
jami i przy świątecznych ilu-
minacjach. Pomimo chłodu 
i przelotnych opadów desz-
czu na plac Bolesława Chro-

brego przybyło wiele osób, by 
uczestniczyć w tej dorocznej 
imprezie. W świąteczny na-
strój wprowadziły wszystkich 

dzieci śpiewające standardy 
muzyczne nawiązujące do 
nadchodzących świąt Bożego 
Narodzenia. Tradycja święte-
go Mikołaja, który obdaro-
wuje dzieci niespodziankami, 
przywędrowała do Polski i do 
wielu innych krajów, nieko-
niecznie chrześcijańskich, 
około 1840 r. z Niemiec. Wg 
niemieckiego obyczaju, w 
wigilię święta św. Mikołaja 
ktoś z dorosłych przebierał 
się w strój biskupi (na pa-
miątkę bp Mikołaja z Miry w 
Azji) i rozdawał „grzecznym 
dziatkom”  podarki. Obyczaj 
ten każe wkładać dzieciom 
podarki pod poduszki, w 
pończoszkę (skarpetę), pod 
choinkę, w czasie gdy śpią, 

aby je znalazły rankiem. W 
krajach anglosaskich Miko-
łaj zwie się Santa Claus, u 
Holendrów pensylwańskich 
- Kriss Kringle, we Francji 
– wróżka Abonde (przynosi 
prezenty w noc sylwestro-
wą), włoskim odpowiedni-
kiem św. Mikołaja jest wróż-
ka Befana (prezenty w dniu 
6 stycznia), w Polsce obyczaj 
ten praktycznie świętowany 
jest 2 razy: w wigilię św. 
Mikołaja i w wigilię Bożego 
Narodzenia, kiedy to podar-
ki podkłada się pod drzew-
kiem świątecznym (gwiazd-
ka). Wszystkie słodkości, 
które górowscy Mikołaje 
rozdawali dzieciom zostały 
ufundowane przez UMiG.
W tym roku nie tylko cho-
inka zdobi plac, ale także 
okazały renifer z saniami i 
piękna instalacja przestrzen-
na z łabędziami. Ponadto 
przyległe uliczki i ul. Wro-
cławska wieczorową porą 
rozświetlone są ozdobami. 
Za zainstalowanie świątecz-
nego wystroju miasta odpo-
wiada Technika Komunalna 
TEKOM. W takiej scenerii 
tylko jednego można życzyć 
– samych radosnych chwil 
i magicznego przeżywania 
Bożego Narodzenia w spo-
koju i zgodzie. 

Em, AG

Drewniane kościoły Dekanatu Góra
W dniu 14.12.br. studenci Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w wycieczce turystyczno-krajoznawczej, zwiedzając wschodnią część Powiatu 
Górowskiego i gminy ościennej – Bojanowa.

Celem wyprawy było odszukanie 
drewnianych kościołów oraz wi-
zyta w pałacu w Trzeboszu, który 
jest świetnym przykładem ratowa-
nia dziedzictwa kulturowego. W 
wyprawie uczestniczyło 52 osoby. 
W Giżynie, wsi położonej nieopo-
dal Góry , ale już w Gminie Boja-
nowo podziwiali urokliwy kościół 
p.w. Narodzenia NMP. Poznali 
nie tylko historię tego sakralnego 
obiektu, ale także plany związa-
ne z przywróceniem  mu blasku. 
Z nostalgią wspominano także 
czasy, gdy do tego kościoła, będą-
cego dawniej filią parafii w Czer-
ninie przyjeżdżał chór czerniński, 
by uświetniać swymi występami 
msze św., a niektórzy z uczestni-

ków wycieczki zawierali właśnie 
tutaj związki małżeńskie. Kościół 
w Giżynie powstał w 1652 r. i na-
leży do nielicznych zachowanych 
przykładów budownictwa sakral-
nego na pograniczu śląsko-wiel-
kopolskim. Zbudowano go jako 
kościół ucieczkowy na  terenach 
cieszących się swobodą wyzna-
niową. Kolejnym punktem zwie-
dzania był kościół p.w. świętych 
Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim  
w Gminie Wąsosz. Tutaj uwa-
gę przyciągnął piękny ołtarz , a 
na nim tryptyk z 1498 r. oraz 
ambona  z 1674 r. oraz inne ele-
menty wyposażenia tego urocze-
go, wzniesionego metodą muru 
pruskiego, kościoła. O historii 

kościołów i planach związanych 
z ich renowacjami opowiadali 
Elżbieta Maćkowska – opiekun 
Pracowni Historii Ziemi Gó-
rowskiej i ks. kan. Tomasz Zaga-
ła, proboszcz parafii w Sułowie 
Wielkim. Kolejnym punktem był 
pałac w Trzeboszu, pochodzący  
z 1712 r. Ten późnobarokowy 
obiekt, uratowany przed ostatecz-
ną dewastacją przez prywatnych 
właścicieli, od 6 lat pełni funkcję 
usługową. Można tutaj zorganizo-
wać wesela, komunie, stypy, im-
prezy rodzinne, konferencje, nara-
dy, szkolenia – nawet na 180 osób. 
Po wnętrzach osobiście oprowa-
dzał właściciel Pan Krzyżaniak. 
W pałacu jest restauracja, pokoje 

gościnne, a w okresie letnim w ple-
nerze organizowane są przeróżne 
imprezy środowiskowe. Pobyt w 
Trzeboszu był okazją do uroczyste-
go podsumowania 2017 r., przeła-
mania się opłatkiem, zaśpiewania 
kolęd, złożenia życzeń wszystkim 
obecnym przez Prezes GUTW 
Reginę Kumala i  ks. kan. Tomasza 
Zagałę. Mimo przenikliwego zim-
na, wiatru i deszczu członkowie 
GUTW zgodnie uznali wyciecz-
kę za udaną i już planują nowe 
wyjazdy po Ziemi Górowskiej w 
2018 r.

em
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 29.XI. w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Górze odbyła 
się uroczystość z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Roczni-
cę tę świętowało sześć par mał-
żeńskich i byli to Państwo: 

Stani s ława i  Stan i s ław 

Benysek ,

Łuc ja  i  Zdzi s ław 

Borowscy ,

Władysława i  Czes ław 

Lis ,

Ewa i  Stan i s ław 

Micha lewicz ,

Krystyna  i  Al f r ed 

Osmol scy ,

Anna  i  Kazimie rz 

Tomczak

W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy zostały przyznane Ju-
bilatom medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie. Aktu 
dekoracji dokonała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz. Spo-
tkanie odbyło się w sympatycz-
nej atmosferze. Były gratulacje, 
kwiaty, pamiątkowe dyplomy 
oraz życzenia.

36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 
W dniu 13.12.br. z okazji 36. 
rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce delegacje 
władz samorządowych Gminy 
Góra i Powiatu Górowskiego 

złożyły wiązanki kwiatów oraz 
znicze dla uczczenia ofiar stanu 

wojennego. W wydarzeniu tym 
udział wzięli także przedstawi-
ciele instytucji gminnych i pla-

cówek oświatowych oraz miesz-
kańcy miasta. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz podkreśliła 
ważną rolę praw obywatelskich 
mieszkańców, budowaniu po-
staw patriotycznych i prospo-
łecznych. Podziękowała wszyst-
kim, którzy uczcili ten ważny 
dla najnowszej historii Polski 
dzień i oddali hołd wszystkim 
ofiarom tamtych wydarzeń. 
Przypomnijmy - stan wojenny 
w Polsce został wprowadzony 
w dniu 13 grudnia 1981 r. na 
mocy podjętej niejednogło-
śnie uchwały Rady Państwa, na 
wniosek Wojskowej Rady Oca-
lenia Publicznego (WRON) 

pozakonstytucyjnego organu 
władzy tymczasowej. Wnio-
sek został poparty przez Sejm 
uchwałą z dnia 25 stycznia 
1982. Ten nadzwyczajny stan 
obowiązywał w naszym kraju 
aż do 31 grudnia 1982 r., kiedy 
to został zawieszony, natomiast 
zniesienie stanu  wojennego 
miało miejsce 22 lipca 1983 r. 
W okresie jego obowiązywania 
internowanych zostało łącznie 
10 131 działaczy „Solidarności”, 
w tym kilku z Gminy Góra, a 
życie straciło ok. 40 osób, w tym 
9 górników z kopani „Wujek”. 
Starsi mieszkańcy Gminy do-
skonale pamiętają fakt zawiesze-

nia działalności wszystkich or-
ganizacji społecznych, uciążliwe 
przepustki wymagane przy wej-
ściu do Urzędu Miasta i Gminy 
lub przy przemieszczaniu się do 
innego miasta, godzinę mili-
cyjną, puste półki w sklepach 
zapełnione tylko butelkami z 
octem, przeogromne kolejki, a 
przede wszystkim słynne zda-
nie słyszane w trakcie rozmów  
telefonicznych „rozmowa kon-
trolowana”.- a to tylko niektóre 
z obowiązujących wtedy utrud-
nień.
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Dzień Olimpijczyka w SP 1
Uroczyste obchody Dnia Olimpijczyka na stałe wpisały się w kalendarz Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Górze. Od wielu lat realizujemy Program Edukacji Olimpijskiej, której celem jest pro-
pagowanie historii igrzysk, pogłębienie wiedzy sportowej oraz przybliżenie sylwetki polskich 
olimpijczyków.  

W tym roku gościliśmy dwóch 
wspaniałych sportowców: Mariana 
Sypniewskiego – opiekuna naszego 
Klubu Olimpijczyka, dwukrotnego 

medalistę olimpijskiego w szermier-
ce oraz srebrnego medalistę olimpij-
skiego - Mariana Woronina. Naszych 
znakomitych gości powitaliśmy gło-
śnym śpiewem, specjalnie stworzo-
nej na to wydarzenie, piosenki (sło-
wa Jolanta Ludkowska). Następnie 
uroczyście   odśpiewaliśmy Hymn 
olimpijski, co wywołało u gości 
ogromne wzruszenie. Uroczystość 
uświetnił również występ uczennic 
– członkiń Uczniowskiego Klu-

bu Sportowego „Artis Mażoretki 
Góra”, które zaprezentowały swoje 
umiejętności w kilku układach 
choreograficznych. Dziewczęta na 

co dzień doskonalą swój talent pod 
opieką Natalii Skoczylas i Agnieszki 
Michalewskiej. W trakcie spotkania 
przybliżono wszystkim zebranym 
sylwetki miłych gości, a także histo-
rię Klubu Olimpijczyka, działające-
go przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Prezentację multimedialną przygo-
towali uczniowie: Martyna Dziewic, 
Weronika Fudali, Krzysztof Szałaj 
i Michał Ludwiczyński. Całość 
prowadziła Martyna Tomczyk.  W 

drugiej części spotkania Marian 
Sypniewski i Marian Woronin od-
powiadali na pytania tych, którzy 
chcieli dowiedzieć się, jak zostać 
tak wybitnym sportowcem.   Prze-
rywniki muzyczne: „Rock and roll 
dla   Pana Mariana”, „W moim 
sercu jest zawsze sport” i „Pan Ma-
rian”,   pięknie tworzyły klimat w 
czasie uroczystości (autorem słów   
piosenek jest Jolanta Ludkow-
ska). Bardzo ważnym akcentem 
było  Śniadanie z Mistrzami  Olim-
pijskimi,    które odbyło się  w ra-
mach projektu „Szkoła Promująca 
Zdrowy Styl Życia”. Nasz hymn o 
zdrowiu  wprowadzał  do wspólnej 
degustacji smakowitych owoców, 
ułożonych w kształcie kół olimpij-
skich. Tę piękną dekorację stworzyli 
członkowie Szkolnego Klub Wolon-
tariatu.  Autografy Mistrzów  oraz    
witaminowy kosza ulubionych 
owoców-   nawet ,,arbuzowych 
serc,,-   zakończyły przepięknie 
przygotowaną uroczystość . Bezpieczne dzieciństwo 

w gospodarstwie rolnym
W dniu 01.12. br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wzięła 
udział w podsumowaniu konkursu „Bezpieczne dzieciństwo w go-
spodarstwie rolnym”, które odbyło się w Zespole Szkoła Podstawo-
wa i Przedszkole im. W. Reymonta w Witoszycach. 

Mistrzowie Klawiaturowego Wyzwania 
„Klawiaturowe Wyzwanie Interinfo Polska - V edycja” - to 
ogólnopolski konkurs on-line w pisaniu na komputerze. Ce-
lem konkursu było propagowanie umiejętności szybkiego  
i bezbłędnego pisania na klawiaturze komputera. 
Konkurs podzielony był na IV 
etapy. W każdym etapie uczest-
nicy mieli za zadanie przepisać 

tekst konkursowy w czasie 10 
minut. Drużyna Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Górze w składzie: 
Kamil Majewski, Kamil Koza-
czyński oraz Patryk Adamczak 
odniosła sukces zdobywając I 

miejsce w kraju. W klasyfikacji 
indywidualnej Kamil Majew-
ski zajął V miejsce. Opieku-

nem drużyny była nauczycielka 
informatyki Małgorzata Łusz-
czak. Gratulujemy umiejętno-
ści i życzymy dalszych sukce-
sów.

AH-K

Konkurs zorganizowany został 
przez Placówkę Terenową KRUS 

w Górze, Państwową Inspekcję 
Pracy Okręgowy Inspektorat Pra-
cy O/Legnica, PKO BP Oddział 1 
w Górze, OSI Poland Foodworks 
Sp. z o.o. w Chróścinie. Patronat 
honorowy nad konkursem objęła 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz. Zadaniem uczestników kon-
kursu było wykonanie prezentacji 
multimedialnej, pt. „Bezpieczne 
dzieciństwo w gospodarstwie rol-
nym”. Komisja konkursowa w 
składzie: Anna Kolibek – Kierow-
nik PT KRUS w Górze, Hanna 
Szalkowska – Referent PT KRUS 
w Górze, Jacek Grygorowicz – 
radca PIP w Legnicy, Aleksandra 

Gul-Kępska – specjalista ds. mar-
ketingu OSI Poland Foodworks 

Sp. z o.o. oraz Leszek Stecki – 
Dyrektor ZSPiP w Witoszycach 
dokonała oceny nadesłanych prac 
i wyłoniła zwycięzców, którymi 
zostali: Julia Maksymczuk, Do-
brosława Kwartnik i Maria Bobe-
la. Wyróżnienie otrzymali Jakub 
Banaszak i Nadia Łasisz.  Nagro-
dy wręczyła Burmistrz Góry Ire-
na Krzyszkiewicz oraz Kierownik 
PT KRUS w Górze Anna Koli-
bek. Gratulujemy!

Umiem pływać !!!
W dniu 02.12.2017 r. na basenie krytym „Chrobry” w Głogowie odbyły się ostatnie, podsumowujące za-
jęcia w ramach II etapu projektu „ Umiem pływać 2017” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 
2017”. Środki finansowe na jego realizację zabezpieczyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wkład własny 
Gminy Góra wyniósł 2300 złotych. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
koordynatorem projektu, podobnie jak w poprzednich edycjach, była Dolnośląska Federacja Sportu.
Z dodatkowych, bezpłatnych za-
jęć nauki pływania pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów  
w okresie od 16 września 2017 roku 

do 02 grudnia 2017 r. skorzystało 
30 uczniów klas I - III (18 dziew-
czynki i 12 chłopców) ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Górze, Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Górze, Zespo-
łu Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Witoszycach oraz Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego z Oddziałami 
Integracyjnymi w Glince. Dzieci na 
basen były dowożone autobusem 
firmy Publiczny Transport Cięża-
rowo-Osobowy Jan Lis. Zajęcia na 
Pływalni „Chrobry” odbywały się 
w wyznaczone soboty i trwały od 

godz. 11 00 do 12 30. Nauka pły-
wania prowadzona była w blokach  
2 x 45 minut, tj. 1,5 godziny zajęć 
na basenie x 10 wyjazdów - łącznie 

20 godzin lekcyjnych. Podczas 10 
treningów dzieci trenowały sko-
ki do wody, pływanie pod wodą, 
nurkowanie, pływanie na grzbiecie 
i pływanie żabką. Instruktorzy fa-
chowo udzielali wskazówek swoim 
małym pływakom. Tworzyli miłą i 
ciepłą atmosferę, co powodowało 
zadowolenie i uśmiech dzieci. Na 
zakończenie projektu wszystkie 
dzieci dostały dyplomy za udział w 
zajęciach, kostki do zabawy i słody-
cze. Wszyscy mogli stanąć na po-
dium dla zwycięzców, gdyż biorąc 

udział w tym projekcie wszystkie 
dzieci wygrały -pokonywały swo-
je słabości, niekiedy strach przed 
wodą, zrobiły duże postępy, za co 

bardzo ich chwalili instruktorzy. 
Mali pływacy, żegnając się z in-
struktorami obiecywali, że na pew-
no wkrótce odwiedzą Pływalnię 
„Chrobry” w Głogowie. Podczas 
sobotnich wyjazdów dzieci prze-
bywały pod opieką nauczycieli z 
poszczególnych szkół. Wszystkim 
opiekunom, którzy w ramach wo-
lontariatu, poświęcili swój wolny 
składamy gorące podziękowania. 

wOKiS
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Słowo na niedzielę 24 grudnia 2017 r. 
Oto ja, służebnica Pańska.

Służyć, pracować, stale czuwać, być do dyspozycji, umyć, przy-
tulić, nakarmić, ugotować, wyprać, posprzątać. Codziennie to 
samo. Codziennie od nowa. Podarte skarpety, dziurawe buty, 
połatane spodnie. Dzień - noc; noc - dzień. Kierat. Młyn. To 
wszystko można przekląć i znienawidzić, ale też to wszystko 
można pokochać.

Pierwsze dziecko było wycze-
kiwane i upragnione, drugie 
też, trzecie i kolejne przyjęli z 
mieszanymi uczuciami. Sąsie-
dzi drwili z nich, że dziecioro-
by! Naśmiewali się: „Po co im 
tyle bachorów?” Co miała po-
wiedzieć ona, matka? Jak miał 
postąpić on - ojciec? Kocha-
li wszystkie swoje urwisy. To 
były przecież ich dzieci. Nie 
wyobrażali sobie życia bez tej 
gromadki, a mieli ich „tylko” 
ośmioro. Najtrudniej było z 
Franusiem. Miał wodogłowie. 
Ale i on umiał być bardzo ko-
chany. Tak naprawdę, to on 
w ich domu był takim „baro-
metrem” miłości. Wszystkich 
absorbował bardzo mocno. 
To dzięki niemu czuli się ro-
dziną. Byli razem. Razem przy 
stole, razem na modlitwie, 
razem w kościele. Teresa ni-
gdy nie zapomniała nakreślić 
znaku krzyża na czole dzieci, 
gdy szły do szkoły. Błogosławi-
ła im, gdy wracały do domu i 
gdy kładły się spać. Benedykt 
często siadał przy nich i czytał 
opowiadania o świętych. W 
domu uczyli się życia. Pragnęli 
świętości. Wydawało się im, że 
to takie proste i oczywiste. Czy 
ukrywali przed światem jakieś 
tajemnicę? Oczywiście, że nie. 
A jednak mieli tajemnicę. Ich 
wielką tajemnicą, którą świat 
mógł zawsze odkryć i zoba-
czyć, była wierność Matce Bo-
żej. Niepokalana zawsze gości-
ła w ich domu i w ich sercach. 
To Maryję prosili o pomoc. 
Za łaski dziękowali. W tro-
skach Dziewicza Matka była 
dla nich podporą. Kiedy było 
bardzo ciężko, Teresa mówiła 
podobnie jak Maryja: „Oto ja, 
służebnica Pańska”. Benedykt 
klęczał obok i modlił się: 
„Maryjo, ja i cały mój dom 
należymy do Ciebie. Z Tobą 
należymy do Chrystusa. Wy-
jednaj nam u swojego Syna 
łaskę prawdziwej wiary, daj 
mądrość serca i zaprowadź do 
życia wiecznego”.
Wówczas, gdy definitywnie 
przybliżyła się „pełnia czasu”, 
gdy zbawczy adwent Emma-
nuela stał się bliski swego 

wypełnienia, Ta, która została 
odwiecznie przeznaczona na 
Jego Matkę, była już na zie-
mi. To właśnie Jej przyjście 
przed Chrystusem, znajduje 
rokrocznie odzwierciedlenie w 
liturgii Adwentu.
Nic dziwnego, że chcemy w 
czasie Adwentu w szczególny 
sposób zwrócić się do Tej, któ-
ra pośród „nocy” adwentowe-
go oczekiwania zaczęła świe-
cić jako prawdziwa „Gwiazda 
zaranna” (Stella matutina). 
Istotnie, jak jutrzenka poprze-
dza wschód słońca, tak Mary-
ja, od swego Niepokalanego 
Poczęcia, poprzedziła przyjście 
Zbawiciela, wschód Słońca 
sprawiedliwości w dziejach ro-
dzaju ludzkiego.
Maryja w tajemnicy Chrystusa 
jest obecna już przed „założe-
niem świata”, jako Ta, którą 
Przedwieczny Bóg wybrał na 
Matkę swojego Syna.
Dzisiejsze rozważanie za-
kończmy słowami modlitwy 
św. Jana Pawia II do Niepoka-
lanej Maryi: „O Ty, zwycięska 
w swym Niepokalanym Po-
częciu. Zwycięska mocą Boga 
samego, mocą łaski. Oto po-
chyla się nad Tobą Bóg, Ojciec 
Przedwieczny. Oto pochyla się 
nad Tobą Syn współistotny 
Ojcu, Twój Syn ukrzyżowany i 
zmartwychwstały. Oto ogarnia 
Cię moc Najwyższego: Duch 
Święty - Sprawca świętości. 
Dziedzictwo grzechu jest Ci 
obce, jesteś pełna łaski. Otwie-
ra się w Tobie królestwo Boga 
samego. Otwiera się w Tobie 
nowa przyszłość człowieka od-
kupionego, wyzwolonego od 
grzechu. Niech ta przyszłość 
przebija się jak światło Adwen-
tu poprzez mroki, które zale-
gają ziemię, które spadają na 
serca ludzkie i sumienia. Nie-
pokalana! Matko, która nas 
znasz, z dziećmi swymi bądź. 
Amen”. (Modlitwa przed sta-
tuą Nieskalanej w Rzymie - 
08.12.1984 r.)

ks. mgr Bernard Twardowski

Stowarzyszenie Klub Seniora
Górowskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień” powstało oficjalnie 6 lat temu, z ini-
cjatywy Bronisława Barny, który pełni w Stowarzyszeniu funkcję prezesa. 

Wcześniej działalność  Klubu 
Seniora toczyła się wartko, ale 
nie była sformalizowana, doko-
nano tego w roku 2011. Funkcję 
prezesa pełni od początku Broni-
sław Barna, zastępcą jest Tadeusz 
Sawicki, a skarbnikiem Teresa 

Surmacz, sekretarzem Barbara 
Kwiatkiewcz. Działalność Klubu 
była i jest różnorodna. Składają 
się na nią nie tylko cotygodnio-
we spotkania „przy kawie”  w 
czwartki, ale też wycieczki, wie-
czorki np. sylwestrowe, spotka-
nia opłatkowe, Andrzejki, Wa-
lentynki, Dzień Babci i Dziadka, 
wspólne wyjazdy na basen, spo-
tkania w plenerze przy ognisku 
z okazji np. zakończenia lata, 
pieczenia ziemniaków na powi-
tanie jesieni i inne. Klub Seniora 
„Pogodna Jesień” współpracuje 
także z innymi podobnymi or-
ganizacjami skupiającymi eme-

rytów lub działającymi na rzecz 
tej grupy społecznej i są to 
m.in. Kluby Seniora z Bojano-
wa, Rawicza, Miejskiej Górki, 
Wąsosza, Luboszyc, Sarnowej, 
Koło Emerytów i Rencistów w 
Kuklinowie, DPS we Wroniń-

cu, Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Górze, PCPR w Górze. 
Działalność Klubu życzliwie 
wspierają władze samorządowe 
Gminy i Powiatu Góra oraz 
jednostki podległe UMiG - 
Dom Kultury, szkoły, OPS i 
inne. Stowarzyszenie Klub Se-
niora „Pogodna Jesień” zaprasza 
wszystkich chętnych emerytów, 
którzy chcieliby poszerzyć swo-
je kontakty z innymi, wyjść z 
czterech ścian swych mieszkań 
i dołączyć do grupy aktywnie 
spędzającej czas czyli do człon-
ków Klubu Seniora „Pogodna 

Jesień”. Przypominamy, spotka-
nia Klubowiczów odbywają się 
w każdy czwartek w godz. od 
16.00 do 19.00 a siedziba mie-
ści się w OPS Góra ul. Poznań-
ska 23, tel. 65 543 22 01.
Ostatnią inicjatywą Klubu Se-
niora „Pogodna Jesień” była 
organizacja zabawy andrzejko-
wej w dniu 24 listopada, która 
odbyła się w sali DPS. W spo-
tkaniu uczestniczyło 49 osób - 
seniorów w Góry i okolic. Była 
to doskonała okazja do wspól-
nego biesiadowania, wróżenia, 
śpiewów i zabawy. I jak mówią 
seniorzy - na takich spotkaniach 
możemy wspólnie spędzać czas i 
na rozmowach i bawiąc się. To 
też pozwala nam oderwać się 
od codzienności, zapomnieć o 
wszystkich kłopotach oraz obo-
wiązkach. W ten sposób czuje-
my się bardziej zjednoczeni ze 
sobą. Uhonorowano również 
Panią Teklę Ćwik, która liczy so-
bie 90 lat i jest najstarszą senior-
ką zrzeszoną w Klubie Seniora. 
Wszyscy uczestnicy spotkania 
odśpiewali Jej gromkie „100 
lat”, a potem była już wesoła 
zabawa do godzin wieczornych.

Promocja w nowej odsłonie

Z wielką przyjemnością infor-
mujemy, że już ukazały się ma-
teriały promujące kościół p.w. 
Bożego Ciała i święte schody. Są 
to: folder (prezentowany powy-
żej), okolicznościowy magnes, 
zakładka do książki i widoków-

ki. Wszystkie materiały będą 
dostępne w Pracowni Historii 
Ziemi Górowskiej (czynna 
w poniedzialki od 12.30 do 
14.30 i we wtorki od godz. 
13.30 do 15.30) i koście-
le p.w. Bożego Ciała, ktory 

czynny jest w każdą niedzielę 
w godz. od 12.00 do 16.00 w 
okresie jesienno-zimowym.Za-
danie zrealizowano w ramach 
Projektu współfinasowanego 
ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, re-
alizowanego pzrez MRPiPS 
oraz ze środków własnych ope-
ratorów. Realizatorem zadania 
była Grupa Nieformalna skła-
dająca się z 3. mieszkańców 
Gminy Góra.                   EM
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Program „Za życiem” w PCDNiPP-P w Górze
Na mocy porozumienia zawar-
tego pomiędzy Ministerstwem 
Edukacji Narodowej a Powia-

tem Górowskim od 1 grudnia 
2017 r. w Górze powstał wiodą-
cy ośrodek koordynacyjno-re-
habilitacyjno-opiekuńczy utwo-
rzony w ramach programu „Za 
życiem”.
Starosta Górowski Piotr Woło-
wicz powołał ośrodek w Powia-
towym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psy-
chologiczno-Pedagogicznego w 
Górze w związku z organizowa-
nym tam wczesnym wspomaga-
niem rozwoju dziecka.

Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej w ramach programu „Za 
życiem” sfinansuje działalność 

ośrodka w formie dotacji celo-
wej. Zostały zakupione pomoce 
dydaktyczne na kwotę  15 000 
zł oraz sfinansowane będą zaję-
cia specjalistyczne dla dzieci z 
różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami w wieku od 0 do 7 lat 
w kwocie ok. 130 000 zł.
Jeśli niepokoi Państwa rozwój 
Waszego dziecka (w szczególno-
ści w wieku od 0 do 3 lat) a nie 
rozpoczęło ono jeszcze nauki 
szkolnej – zachęcamy do zgło-
szenia się do Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej w  Górze, 
aby wziąć udział w programie.
W ramach programu „Za ży-
ciem” ośrodek koordynacyj-
no-rehabilitacyjno-opiekuńczy 
oferuje fachową diagnozę trud-
ności rozwojowych oraz udział 
w bezpłatnych, regularnych 
zajęciach wspierających rozwój 
psychofizyczny dziecka.
Odpowiednio do potrzeb dziec-
ka zajęcia będą prowadzone 
przez:
−	 pedagogów specjal-
nych,
−	 logopedów,
−	 terapeutów integracji 
sensorycznej,
−	 fizjoterapeutów,
−	 psychologów.
Ośrodek posiada bardzo duże 
zaplecze nowoczesnych, w tym 
wiele nowych, pomocy dydak-
tycznych. Zajęcia są dostępne są 
dla dzieci  z utrudnionym poru-
szaniem się. Ośrodek działa przy 
ul. Armii Polskiej 8 w Górze.
Szczegółowe informacje można 
otrzymać  w Poradni  Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Górze.

Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018
W związku z rozpoczynają-
cym się sezonem zimowym 
2017/2018 w Powiecie Górow-
skim obowiązuje plan zimowe-
go utrzymania dróg powiato-
wych przyjęty 28 września 2017 
r. przez Zarząd Powiatu Górow-
skiego.
Do celów prowadzenia i kon-
troli akcji zimowego utrzymania 
dróg, w tym punktu informacji 
drogowej wyłonione zostało w 
wyniku przetargu:
Przedsiębiorstwo Drogowo
-Melioracyjne
„DROGOMEL” Spółka Jawna
Andrzej Skoczylas i Krzysztof 
Głuszko
56-200 Góra ul. Wrocławska 
111
Tel. 65/543 30 61 fax 65/544 
17 41
Osobami odpowiedzialnymi za 
prowadzenie zimowego utrzy-
mania dróg oraz punktu infor-
macji drogowej (PID) są:
- Krzysztof Głuszko
- Przemysław Nagański

Tel. kontaktowy: 667 724 240
Do obowiązków pracowników 
PID w okresie zimowego utrzy-
mana dróg należy:
1. Kontrola stanu dróg objętych 
zimowym utrzymaniem po-
dejmowanie czynności związa-
nych z zimowym utrzymaniem 
dróg oraz zgłaszanie gotowości 
do podjęcia akcji odśnieżania i 
zwalczania śliskości na drogach 
objętych zimowym utrzyma-
niem.
2. Prowadzenie dokumentacji 
oraz przekazywanie raportów o 
przebiegu ZUD.
3. Znajomość prognozy pogody 
oraz bieżącej sytuacji panującej 
na drogach.
4. Wzywania i dysponowania 
sprzętem do zimowego utrzy-
mania dróg.
5. Udzielanie informacji o wa-
runkach przejazdu na drogach 
i występujących utrudnieniach.
Zimowym utrzymaniem objęto 
260,119 km dróg powiatowych 
w tym I standardem ZUD ob-

jęto 56,685 km, II standard 
– 190,483 km i III standard – 
12,951 km.
Do zwalczania śliskości zimowej 
wyznaczono miejsca niebez-
pieczne (łuki, wzniesienia, przy-
stanki komunikacji zbiorowej, 
skrzyżowania itp.) o łącznej dłu-
gości 68,131 km. W niesprzyja-
jących warunkach w uzgodnie-
niu z zarządcą dróg ilość i zakres 
odcinków może ulec zmianie 
(lodowica, szadź).
Drogi lub odcinki dróg nie 
objęte ZUD :
1. 1092D Żuchlów-Szaszorowi-
ce
2. 1079D Sławęcice –Strumiena
3. 1080D Jastrzębia–Strumiena
4. 1067D Wioska -Radosław –
Łęgoń odcinek pomiędzy miej-
scowościami Nowa Wioska i 
Łęgoń
5. 1111 D Pobiel - Zubrza - Gr. 
Powiatu

GRZEGORZ ZABłOCKi

Natalia Kida stypendystką 
Prezesa Rady Ministrów
30 listopada 2017 r. w sali Ago-
ra we Wrocławiu odbyła się 

uroczysta gala wręczenia stypen-
diów Prezesa Rady Ministrów 
dla najzdolniejszych uczniów z 
Dolnego Śląska. W tym elitar-
nym gronie znalazła się Natalia 
Kida, uczennica klasy III a Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Górze.
Natalia to niezwykle wszech-
stronna uczennica - wspaniała 
matematyczka, artystka, spor-
towiec, laureatka wielu konkur-
sów z rozmaitych dziedzin, a do 
tego niesamowita koleżanka. 
Jednym słowem rzec by można, 
że to prawdziwy człowiek rene-
sansu.

Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 11:00. Każdy z wy-
różnionych uczniów otrzymał 
dyplom z rąk Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty Romana Ko-
walczyka. Całość okraszona była 
występami grypy muzycznej z 
Młodzieżowego Ośrodka Kul-
tury Wrocław-Krzyki.
W tym niezwykłym dniu, to-
warzyszyli Natalii, pełni dumy, 
jej tata, dyrektor ZSO w Górze 
Magdalena Mielczarek i wy-
chowawca klasy III a Mirosław 
Wesołowski. Po zakończonej 
uroczystości był czas na zdjęcia 
z zaproszonymi na galę gośćmi 
oraz sympatyczną rozmowę.
Serdecznie gratulujemy Nata-
lii, jej rodzicom oraz wszystkim 
tym, którzy rozbudzili w tej nie-
zwykłej dziewczynie pasję po-
znawczą. Jak słusznie zauważył 
Dolnośląski Kurator Oświaty, 
wyróżnieni są przyszłością na-
szej Ojczyzny.
Natalia, pełni dumy serdecznie 
gratulujemy!

Zbadaj się i zyskaj spokój - mammografia
Narodowy Fundusz Zdrowia 
i LUXMED Diagnostyka ser-
decznie zapraszają wszystkie 
kobiety w wieku 50-69 lat na 
bezpłatną mammografię w ra-
mach Popularnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi, która odbędzie się 4 
stycznia 2018 r. przy Powiato-
wym Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Górze
„Zbadaj się i zyskaj spokój”, 
pod takim hasłem Narodowy 
Fundusz Zdrowia i LUXMED 
Diagnostyka zapraszają na bez-
płatne badania mammograficz-
ne. Zaproszenie skierowane jest 
do wszystkich Pań w wieku 50-
69 lat w ramach Popularnego 
Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi. Badania w 
ramach programu są bezpłatne 
dla kobiet ubezpieczonych, re-
fundowane przez NFZ co 2 
lata. Mammografia pozwala na 
wykrycie tzw. zmian bezobjawo-
wych w bardzo wczesnym etapie 

rozwoju, wtedy, kiedy nie są 
one wyczuwalne przez kobietę 
lub lekarza, co bardzo istotnie 
zwiększa szansę wyleczenia.
Badanie zostanie przeprowa-
dzone w cyfrowej technologii 
obrazowania w Górze w dniu 
4 stycznia 2018 roku przy Po-
wiatowym Ośrodku Sportu i 
Rekreacji, ul. Szkolna 2a, Góra.
1% kobiet w wieku 50-69 lat 
jest chorych na raka piersi.
Rocznie na ten nowotwór zapa-
da 17 tysięcy Polek. Ze względu 
na zbyt późne wykrycie choro-
by wiele z nich przegrywa walkę 
z rakiem piersi.
Upewnij się, że nie dotyczy to 
Ciebie lub Twojej Mamy!
Zarejestruj się już dzisiaj:
pn.-pt.: 8.00 - 20.00
sob.: 9.00 - 15.00
telefonicznie pod numerem:
58 666 24 44
lub on-line: www.mammo.pl
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EwELiNA wALąG

Święto Patrona w ZSO
Tegoroczne Święto Patrona pod auspicjami Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza oraz Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze 8 
grudnia 2017 roku. Mottem przewodnim były słowa C. K. Norwida Coś ty uczynił ludziom, 
Mickiewiczu?...

Uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenie pocztu sztanda-
rowego oraz wspólnego odśpie-
wania Hymnu Państwowego. 

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosiła Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w 
Górze Magdalena Mielczarek. 
Przywitała zaproszonych go-
ści wśród których znaleźli się 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych Powiatu Górowskiego 
i Gminy Góra, radni Rady Po-
wiatu Górowskiego, przedsta-
wiciele duchowieństwa i służb 
mundurowych oraz dyrektorzy 
szkół, placówek, zakładów pra-
cy, przedstawiciele organizacji 
związkowych, pozarządowych i 
rodziców, nauczyciele, delegacje 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadgimnazjalnych powiatu 
górowskiego oraz pracownicy 
oświaty a także emeryci.
Dyrektor Szkoły podkreśliła zna-
czenie pielęgnowania zaszczepio-
nych od pokoleń Tradycji Mic-
kiewiczowskich, przekładających 
się m. in. na sukcesy uczniów, 
uczennic oraz nauczycieli, na-
uczycielek w wielu międzynaro-
dowych i ogólnopolskich działa-
niach.
Z wielkim wzruszeniem wspo-
minała dawne czasy, kiedy jako 
uczennica, a później nauczyciel-
ka tej szkoły widziała twórczy za-
pał oraz ogromne zaangażowanie 
w liczne inicjatywy inspirowa-
ne bogatą twórczością Patrona 
- Adama Mickiewicza. Dzięki 
różnorodnym formom pracy nie 
tylko dochodziło do bogacenia 

wiedzy humanistycznej, ale także 
wytyczania drogi do kształtowa-
nia własnego charakteru, umiło-
wania „kraju lat dziecinnych”.

W ponad 70-letniej historii szko-
ły najdonioślejszym wydarze-
niem było nadanie imienia Ada-
ma Mickiewicza. Uroczystość 
odbyła się 18 września 1965 r. 
w 20. rocznicę powstania szkoły. 
W tym dniu placówka otrzymała 
sztandar, na którym widnieją sło-
wa „ Ojczyzna - Nauka - Cnota”. 
Z kolei 26 listopada 1965 r. w 
110. rocznicę śmierci poety zo-
stała odsłonięta tablica pamiąt-
kowa. Odtąd co roku obchodzo-
no Święto Patrona i tym samym 
w różnorodny sposób kultywo-
wano tradycje Mickiewiczow-
skie, między innymi poprzez 
uczestniczenie w olsztyńskich 
i ciechanowskich spotkaniach 
Szkół Mickiewiczowskich, a 
także udział w licznych Ogól-
nopolskich Konkursach Literac-
kich i Recytatorskich. Od wielu 
lat zwieńczeniem przedsięwzięć 
stało się symboliczne złożenie 
wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem Narodowego Wieszcza w 
Poznaniu połączone z udziałem 
w spektaklu teatralnym.
Magdalena Mielczarek wskazała 
ponadto, iż poezja Mickiewicza 
niewątpliwie łączy pokolenia, 
budzi szacunek, skłania do re-
fleksji, którą w kolejnych poko-
leniach zaszczepiła Pani Profesor 
Janina Wlaźlak, nauczycielka 
języka polskiego i łacińskiego, 
której złożyła wyrazy głębokiego 
uznania oraz życzenia zdrowia i 

wszelkiej pomyślności.
Po uroczystym podziękowaniu 
ogłoszone zostały wyniki tego-
rocznych konkursów przeprowa-

dzonych w szkole z okazji obcho-
dów Święta Patrona.
Konkurs Literacki „Biografia 
Adama Mickiewicza”:
I miejsce - Aleksandra 
Żmiejewska, II miejsce - Anna 
Łukaniuk, III miejsce – Wiktoria 
Chojnacka;
Konkurs multimedialny laureat-
ką została : Patrycja Lewczuk.
Szkolny Konkurs plastyczny 
„Mickiewiczowskie Impresje”:
I miejsce - Hanna Jankowska, II 
miejsce – Kinga Dębowicz, III 
miejsce – Małgorzata Bretsznaj-
der.
Dyrektor Szkoły Magdalena 
Mielczarek podziękowała za po-
moc w realizacji licznych przed-
sięwzięć dydaktycznych, opie-
kuńczych, wychowawczych, a 
także troskę o dobro uczniów i 
bezinteresowne poświęcenie na 
wielu płaszczyznach edukacyj-
nych, zaangażowanie i życzliwe 
podejście do wielu twórczych 
pomysłów, inicjatyw i projektów 
wszystkim przyjaciołom szkoły: 
Staroście Górowskiemu Piotrowi 
Wołowiczowi, Burmistrz Góry 
Irenie Krzyszkiewicz, Prezesowi 
Fundacji Pomocy Szkole im. E. 
Machniewicza Elżbiecie Sko-
czylas, Prezesowi PSS Społem 
Danucie Grabowskiej, Agnieszce 
Hołowni, Anecie Śliwiak, Kata-
rzynie Kibał, Arkadiuszowi Gu-
stawowi, Nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Góra Śląska Tomaszowi 
Multańskiemu. Szczególne ukło-
ny skierowała w stronę gościa 
specjalnego tegorocznego wyda- E. wALąG, d. JOCHANiAK-dOLATOwSKA

„Images That Move”
21 listopada 2017 r. odbyła się w Warszawie europejska konferencja 
o edukacji filmowej pt. „Images That Move” zorganizowana przez 
Creative Europe Desk Polska we współpracy z Filmoteką Narodową 
- Instytutem Audiowizualnym. W konferencji udział wzięła Ewelina 
Waląg z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze - liderka Pra-
cowni Filmoteki Szkolnej oraz Szkoły Tolerancji
Konferencja Images That Move 
to międzynarodowe wydarzenie, 
o którym chętnie opowiedziała 
uczestniczka, Ewelina Waląg: 
- Cieszę się niezmiernie, że jako 
liderka Pracowni Filmoteki Szkol-
nej oraz Szkoły Tolerancji mogłam 
stać się częścią międzynarodowego 
wydarzenia, jakim była konferencja 
Images that move. European confe-
rence on film education, która od-
była się 21 listopada w Warszawie, 
w siedzibie Filmoteki Narodowej 
- Instytutu Audiowizualnego. Part-
nerem merytorycznym i organiza-
cyjnym spotkania o edukacji filmo-
wej była Filmoteka Szkolna oraz 
Creative Europe Desk Polska, co z 
pewnością przełożyło się na ogrom-
ne zainteresowanie wydarzeniem 
nauczycieli_ek, edukatorów_ek, 
przedstawicieli_ek organizacji po-
zarządowych czy reprezentantów_
ek branży audiowizualnej. Osoby 
uczestniczące oprócz udziału w czę-
ści wykładowej mogły wziąć udział 
w warsztatach oraz panelach dysku-
syjnych.
Jako prelegentka wzięłam udział w 
panelu „Edukacja filmowa - polski 
krajobraz”, w którym wystąpiłam 

obok m.in. prof. Bogusława Skow-
ronka z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, dr Joanny Za-
błockiej-Skorek, pomysłodawczyni 
i dyrektorki programu KinoSzkoła, 
Agaty Sotomskiej - koordynatorki 
projektu Filmoteka Szkolna czy 
Ady Gąski, reprezentującej Stowa-
rzyszenie Pracownia Filmowa „Co-
topaxi”. W ramach panelu przed-
stawiłam prelekcję nt. „Edukacja 
filmowa przeciw wykluczeniom 
– wokół zagadnienia (nie)pełno-
sprawności”, odwołując się do swe-
go doświadczenia w zakresie eduka-
cji oraz badań dotyczących kultury 
Głuchych, prowadzonych w związ-
ku z pracą doktorską na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Wzięłam ponadto udział 
w panelu eksperckim „Co porusza 
Polskę? Jak budować efektywne 
partnerstwa w obszarze edukacji 
filmowej?”, w trakcie którego sta-
rali_łyśmy się odpowiedzieć na py-
tanie zawarte w temacie i stworzyć 
przestrzeń do szerokiego namysłu.

rzenia, Pana Zbigniewa Wale-
rysia, który zawsze otwarty jest 
na bezinteresowną współpracę 
ze szkołą, który również w tym 
roku uświetnił swoim występem 
obchody Święta Patrona. Słowa 
„Dziękuję” Dyrektor skierowała 
do reżyserek wspaniałego przed-
stawienia: Eweliny Waląg, Do-
roty Jochaniak- Dolatowskiej i 
Alicji Sajdak.
Tegoroczna część artystyczna 
utrzymana była w konwencji 
próby przedstawienia teatral-
nego. Podczas spektaklu mieli-
śmy możliwość poznać opinie 
i wypowiedzi na temat naszego 
Wieszcza wypowiadane przez 
jemu współczesnych oraz póź-
niejszych twórców.
W tematykę wprowadził nas 
utwór Norwida „Coś ty uczynił 
ludziom, Mickiewiczu?...”. Na-
stępnie byliśmy świadkami balu 
urządzonego w salonie Augusta 
Becu. To właśnie podczas niego 
Śniadecki określił A. Mickiewi-
cza mianem „nietoperza polskiej 
literatury”. Z romantycznego na-
stroju wyrwała wszystkich Wero-
nika Szymańska, wykonując pio-
senkę Kultu „Baranek”, której 

inspiracją jest II cz. „Dziadów”. 
I tak w tanecznych rytmach prze-
nieśliśmy się na słynną kolację do 
Januszkiewicza, podczas której 
doszło do „pojedynku” na im-
prowizacje między A. Mickiewi-
czem a J. Słowackim. Kolejnym 
punktem spektaklu był kolaż 
wypowiedzi o Mickiewiczu z 
tekstów Słowackiego, Lechonia, 
Słonimskiego. W liryczny nastrój 
wprowadziła zebranych piosenka 
„Wspomnienie” w wykonaniu 
Aleksandry Wójcik i Stanisława 
Mielczarka.
Wreszcie przyszedł czas na wy-
stęp gościa specjalnego, pana 
Zbigniewa Walerysia, który w 
mistrzowski sposób odegrał mo-
nodram „Ja jestem Żyd z Wese-
la”. Wszystkich gości piosenką 
„Dobranoc” pożegnały Alicja 
Sajdak i Róża Mazurczak.
Zwieńczeniem Święta Patrona i 
wprowadzeniem w świąteczny 
klimat był słodki poczęstunek. 
Zaproszeni goście zostali poczę-
stowani tortem, który krojony i 
roznoszony był przez Śnieżynki.
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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

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Osetno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 120 o powierzchni całkowitej 0,3726 ha, sklasyfikowana jako: Lz-PsVI.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076337/5. 
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 o niskiej intensywności.
Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. 
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 10 listopada 
2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 41.200,00 zł (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY 
W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.120,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 stycznia 2018 r. w kasie Urzę-
du 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 120”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych    i Administracji, 
jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się 
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY

informuje, że w dniu 07.12.2017r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. 106) wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wykaz dotyczy: 

- nieruchomości o powierzchni 0,5659 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1803,
- nieruchomości o powierzchni 0,2370 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1805,
- nieruchomości o powierzchni 0,4189 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1685/2,
- nieruchomości o powierzchni 0,8959 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1687,
- nieruchomości o powierzchni 0,5879 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1786.

Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.

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

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY

informuje, że w dniu 07.12.2017r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. 106) wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
Wykaz dotyczy: 

- nieruchomości o powierzchni 1,6820 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321,
- nieruchomości o powierzchni 1,5800 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3,
- nieruchomości o powierzchni 0,0452 ha, położonej w obrębie miasta Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1814/7,
- nieruchomości o powierzchni 0,4492 ha, położonej w obrębie Sołectwa Radosław oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 586/2.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Radosław.

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

OGŁOSZENIE O 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 zabudowana, położona w obrębie Sołectwa Bronów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 
65/3 o powierzchni 0,1527 ha, skalsyfikowana jako: ŁIV (o pow. 0,0727 ha), Br-ŁIV (o pow. 0,0800 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr LE1G/00085629/5.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym murowanym z cegły, jednokondygnacyjnym o pow. 100 m².  Dach dwuspadowy drewniany, 
kryty dachówką –  zarwany (ugięty). Stan techniczny budynku kwalifikuje go do rozbiórki.
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Dojazd do nieruchomości drogą brukową.
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 21.040,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści złotych 00/100). 
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz    art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami) podlega zwolnieniu od podatku VAT.
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w drodze dwóch koejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 30 maja 2017 r. i 3 października 2017 
r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udzia-
łu w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 08.01.2018 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy  
w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR 65/3”.
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 12 stycznia 2018 r. o godz. 900                                  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: 2.104,00 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 08.01.2018 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchy-
lenia się uczestnika  od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 
3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ
Burmistrz Góry informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 /I-piętro obok  pokoju 106/ zostały 
wywieszone wykazy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
Czernina, ul. Gabriela Narutowicza 10/5
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych– pok.106 Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
ul. Mickiewicza 1.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego 

przebieg drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią WN 110kV
Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 
1566), zwanej ”upzp”, art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze 
zm.), zwanej „uuiś”, oraz uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr XLII/306/13  z dnia 30.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią 110 kV w gm. Góra, 
zawiadamiam o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego 
przebieg drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią WN 110kV wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02 
stycznia 2018 r.  do 24 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, w godzinach pracy Urzędu, oraz 
w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Góra, pod adresem http://www.bip.gora.com.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. o godz. 
12:00 w Sali 110 Urzędu Miasta i Gminy Góra.
Zgodnie z art. 18 „upzp”, w związku z ww. przepisem, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2018 r.  
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 „uuiś”, 
uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 262 ze zm.), na adres Burmistrz Góry 
ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra, e-mail: info@gora.com.pl  w terminie do dnia 07 lutego 2018 r.

Burmistrz Góry

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.6840.21.2017  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Górze, 
oznaczonych jako działka nr 272/1 o powierzchni 0,5076 ha, nr 272/3  o powierzchni 0,2480 ha. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń 
na terenie miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i Gminy 
56-200 Góra ul.  Adama Mickiewicza       nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta     i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr GN.6840.20.2017  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Górze, 
oznaczonych jako działka nr 1369/7 o powierzchni 0,1599 ha, nr 1369/8 o powierzchni 0,1995 ha, nr 1369/9 o powierzchni 0,1663 ha i nr 1369/12 
o powierzchni 0,1477 ha. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i Gminy 
56-200 Góra ul.  Adama Mickiewicza     nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta    i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr GN.6840.22.2017  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Górze, 
oznaczonej jako działka nr 1238 o powierzchni 0,8087 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.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościai (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późniejszymi., zmia-
nami.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat (4 lata) dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Reymonta 6, 6a, 6b w Górze.
Nieruchomość położona w obrębie Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki o nr:
- 984/1 o powierzchni 171,10 m2, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00081402/0
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. 
Przetarg ogranicza się do mieszkańców nieruchomości przy ul. Reymonta 6, 6a, 6b w Górze. Pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentem 
potwierdzającym własność lub władanie nieruchomością przyległą należy złożyć do dnia 03.01.2018 r.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góry działka nr 984/1 znajduje się  w jednostce bilansowej AD12 MW, dla której ustala 
się przeznaczenie na tereny zabudowy wielorodzinnej z przeznaczeniem na przydomowe ogródki warzywne.
Miesięczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 18,82 zł netto + 23% VAT.
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 104, tel. (65) 544 36 51. 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 STYCZNIA 2017 R. O GODZ. 1100 W POK. 104  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2 zł - należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 stycznia 2018 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 do godz. 1430 
bądź na konto Urzędu: 
PKO BP S.A. nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226  z dopiskiem „Przetarg na działkę  nr - 984/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania 
rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących 
podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia 
się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone 
wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA 
PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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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 § 13 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

B U R M I S T R Z  G Ó RY  O G Ł A S Z A
I  N I E O G R A N I C ZO N Y  P R Z E TA RG  U S T N Y

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)
Nieruchomość położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 461 o powierzchni 0,7657 ha, skalsyfikowana jako RIIIa,
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00073752/9. 
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Góra działka nr 461 znajduje się w jednostce bilansowej D30R, dla której ustala się przeznaczenie 
 na tereny upraw polowych. 
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 2,30 q pszenicy.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w 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. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 1000  
W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 16,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 stycznia 2018 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 461”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium 
zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

B U R M I S T R Z  G Ó RY  O G Ł A S Z A
I  N I E O G R A N I C ZO N Y  P R Z E TA RG  U S T N Y

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)
Nieruchomość położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 491 o powierzchni 0,9331 ha, skalsyfikowana jako RIIIb (o pow. 0,7450 ha) oraz RIVa (o pow. 0,1881ha),
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00073752/9. 
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Góra działka nr 491 znajduje się w jednostce bilansowej D8AG, dla której ustala się przeznaczenie na 
tereny aktywności gospodarczej.
Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne.  
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 2,31 q pszenicy.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w 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. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 16,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 stycznia 2018 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 491”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w 
terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

B U R M I S T R Z  G Ó RY  O G Ł A S Z A
I  N I E O G R A N I C ZO N Y  P R Z E TA RG  U S T N Y

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)
Nieruchomość położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 467 o powierzchni 3,3008 ha, skalsyfikowana jako: RIIIa (o pow. 1,5761 ha), RIIIb  
(o pow. 0,1442 ha), RIVa (o pow. 0,7566 ha), RIVb (o pow. 0,6627 ha) oraz RV  
(o pow. 0,1612 ha), 
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00073752/9. 
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Góra działka nr 467 znajduje się w jednostce bilansowej D8 AG, dla której ustala się prze-
znaczenie na tereny aktywności gospodarczej. 
Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne.  
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 7,70 q pszenicy. 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w 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. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY 
W GÓRZE.
Wadium w kwocie 53,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 stycznia 2018 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 467”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium 
zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

B U R M I S T R Z  G Ó RY  O G Ł A S Z A
I  N I E O G R A N I C ZO N Y  P R Z E TA RG  U S T N Y

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)
Nieruchomość położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 489 o powierzchni 0,5916 ha, skalsyfikowana jako: RIIIb,
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00073752/9. 

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Góra działka nr 489 znajduje się w jednostce bilansowej D8 AG, dla której ustala się przeznaczenie 
na tereny aktywności gospodarczej. 
Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne.  
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 1,54 q pszenicy.
 Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 1000 W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 11,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 stycznia 2018 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 489”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w 
terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta    i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr 
GN.6840.26.2017  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.

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.6840.69.2017  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Górze, oznaczonej jako działka nr 656/70 o powierzchni 0,0090 ha.   Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie 
miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i 
Gminy 56-200 Góra ul.  Adama Mickiewicza     nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta      i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz 
nr GN.6840.67.2017  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Górze, oznaczonej jako działka nr 833/23 o powierzchni 0,0016 ha.  Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie 
miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i 
Gminy 56-200 Góra ul.  Adama Mickiewicza     nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta     i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr GN.6840.74.2017  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Górze, oznaczonej 
jako działka nr 2940 o powierzchni 0,0749 ha.     Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i Gminy 56-200 
Góra ul.  Adama Mickiewicza     nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta      i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr GN.6840.80.2017  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Górze, oznaczonej jako działka nr 213/14 
o powierzchni 0,0020 ha.  Wykaz wywieszono również      na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, Urząd Miasta i Gminy 56-200 
Góra ul.  Adama Mickiewicza        nr 1, tel. 065 5443628.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta    i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr GN.6840.82.2017  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Górze, oznaczonej 
jako działka nr 125 o powierzchni 0,9410 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.
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Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej 
07.12.2017 r. w hali sportowej „Olimpia” odbył się XIII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siat-
kowej Chłopców. 
Wśród zaproszonych gości obecna 
była Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz i Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Izabela 
Baranowska. Przybyli także: Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 3 
im. W. Broniewskiego w Górze 
Bożena Domańska, Wicedyrektor 
Teresa Kajzer, Dyrektor Ośrodka 
Kultury Fizycznej w Górze Ryszard 
Wawer, Prezes Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Trójka” Stanisław 
Borawski. Turniej organizowany 
był przez UKS „Trójka”, a w tego-
rocznej edycji wzięły udział drużyny 
z: Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Koral we Wrocławiu, Szkoły 
Podstawowej nr 3 we Wrocławiu, 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
w Międzyrzeczu, Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Dwójka” w 
Miliczu, Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Szprotawie, Szkoły Podstawowej nr 

9 w Lesznie, Szkoły Podstawowej nr 
1 w Górze oraz Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Trójka” przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Górze. Wszyst-

kich zgromadzonych na Turnieju 
przywitała Dyrektor SP 3 w Górze 
Bożena Domańska, następnie orga-
nizator Turnieju Stanisław Boraw-
ski. Burmistrz Góry na ręce Prezesa 
UKS „Trójka” złożyła podziękowa-
nie za konsekwencję w organizacji 

kolejnej już edycji Turnieju, promo-
cję aktywności fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży oraz wspaniałą promocję 
Gminy Góra. Wszystkim uczest-

nikom Burmistrz Góry życzyła 
wspaniałej zabawy, świetnych 
wyników oraz rywalizacji w du-
chu zasady fair play.

GÓRA KINDER CUP im. Jana Dwornika

3 grudnia 2017r., wystartowała pierwsza edycja Halowych Turniejów Piłkar-
skich dla Dzieci im. Jana Dwornika „Góra Kinder Cup”. W niedzielne przed-
południe na hali sportowej „Olimpia” dokonaliśmy uroczystego otwarcie 
największej imprezy piłkarskiej w Gminie Góra. Patronat Honorowy nad tur-
niejami objęła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, która w tym dniu repre-
zentowana była przez Andrzeja Rogalę – Zastępcę Burmistrz Góry. 

Na parkiecie „Olimpii” zameldowały 
się zespoły: Lech Poznań Football Aca-
demy o/ Rawicz, Lech Poznań Football 
Academy o/ Kościan, Start Namysłów 
I  i II, Football Academy Leszno oraz 
gospodarz turnieju MKS Pogoń Góra. 
Turniej rozegrany został systemem 
każdy z każdym, zawodnicy spędzili 
na parkiecie hali 225 minut, rozegrali-
śmy 15 spotkań, w których strzelono 
aż 185 bramek, co daje średnią 12,33 
bramki na mecz. W tym dniu wszyscy 
byli zwycięzcami, wszyscy otrzymali 
pamiątkowe medale, dyplomy, wyło-
niono najlepszego zawodnika, którym 
decyzją trenerów został Bartosz Szczu-
kowski z zespołu Start Namysłów, 
najwięcej bramek (15) zdobył Anto-
ni Szczepański i to on został Królem 
Strzelców. Turniejowe rozgrywki były 
pełne emocji, zaangażowania, pojawia-
ły się łzy szczęścia, ale i smutku, co jest 
nieodzownym elementem rywalizacji 
sportowej. Najmłodsi zawodnicy w 
tym dniu skradli serca wszystkich zgro-
madzonych kibiców, była świetna za-
bawa co według nas jest najważniejsze 
na tym etapie przygody z piłka nożną.
Patronat sportowy nad turniejami ob-
jęła Maria Kajdan, Prezes Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej w Legnicy. 
Sponsorem technicznym turniejów 
jest firma Sporting Leszno, partnerami: 
Gmina Góra oraz Powiat Górowski, 

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze, spon-
sorzy: JANO-SPORT (dystrybutor marki 
MACRON), Pizzeria Della-Casa, Auto
-Częsci- Marcin Marcinkowski, MI-DAN 
– Michał Miszczyk. Dziękujemy Annie 
Sosińskiej, która włączyła się również w 
pomoc przy organizacji turnieju. Słowa 
podziękowania kierujemy także w stronę 
zawodników MKS Pogoń Góra, którzy 
włożyli ogromny wysiłek przy przeprowa-
dzeniu turnieju, dziękujemy  Tomaszowi 
Rząsie, Adamowi Jakubczykowi, Micha-
łowi Sokołowskiemu, Jakubowi Jarząbowi, 
Wiktorowi Mikołajczykowi, Mateuszowi 
Zdanowiczowi. Imprezę poprowadził 
Mariusz Dziewic, za co bardzo dziękuje-
my. Dziękujemy serdecznie Dyrektorowi 
Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze Ry-
szardowi Wawerowi oraz pracownikom 
OKF w Górze, a  szczególnie trenerem 
wszystkich zespołów, którzy angażują się w 
rozwój piłki i przekazują swoją wiedzę naj-
młodszym adeptom piłki nożnej, Wasza 
praca jest nieoceniona – wielkie dzięki dla 
Was, za zaufanie i obecność w tym dniu. 
Kibice również w tym dniu dopisali i emo-
cje na trybunach były do ostatnich sekund 
turnieju. 16 grudnia odbył się kolejny z 
turniejów, a zmierzyli się w nim zawodnicy 
z rocznika 2009 i młodsi.

Puchar Dolnego Śląska w badmintonie 
26 listopada 2017 roku w Sobótce odbył się finał Pucharu Dolnego Śląska dzieci i młodzieży w badmintonie wień-
czący sezon 2017 rozgrywek województwa dolnośląskiego i lubuskiego, w którym wzięli udział najmłodsi zawodnicy 
górowskiego ,,Smecza”. 

Cykl 8 turniejów, które rozpoczęły 
się w lutym odbywał się w: Bogaty-
ni, Jeleniej Górze, Smolcu, Lubinie, 
Ślęzy, Górze, Babimoście oraz Sobót-
ce. Formuła zawodów obejmowała 
tylko gry pojedyncze w kategoriach 
wiekowych U-9, U-11, U-13 i U-15 

z podziałem na dziewczynki i chłop-
ców. Podczas całego turnieju  sklasy-
fikowanych zostało 192 zawodników 
(od żaków do młodzików). Rywa-
lizacja była dość zacięta i trwała do 
ostatnich lotek podczas turnieju fi-
nałowego. Tym bardziej cieszy fakt, 
że nasi najmłodsi adepci w kategorii 
U-9 chłopców zdobyli aż 5 spośród 
6 czołowych miejsc, natomiast Adaś 

Wróbel dzierżył tytuł lidera tej katego-
rii od pierwszego turnieju w Lubinie. 
Świetnie spisywali się też młodzicy – 
w kategorii U-15 Maciej Osmolski 
został ostatecznie sklasyfikowany na 
III miejscu Pucharu. Na wyróżnienie 
zasługują także zawodnicy Mikołaj 

Chmiel, Szymon Krzemień, Maciej 
Kruszka, Filip Jankowski, Kacper 
Niewrzał, Szymon i Mateusz Gór-
czakowie, którzy z turnieju na turniej 
spisywali się coraz lepiej, zdobywając 
bardzo cenne doświadczenie. Swoją 
markę wyrobiły także dwie najmłod-
sze zawodniczki ,,Smecza” grające w 
kategorii U-9 – Wiktoria Korthals i 
Natalia Brojek, których umiejętności 

gry zostały dostrzeżone przez trenerów 
z innych klubów. Jednak największy 
podziw wzbudzili Tomasz i Maciej 
Jankowscy, którzy grając w kategorii 
U-9 (mają dopiero po 7 lat) grali jak 
równy z równym z kolegami od siebie 
starszymi, wygrywając nawet poje-
dyncze mecze. Dodać należy, że Góra 
była jednym z miast, które wystawiało 
najliczniejsze grupy zawodników – w 
ostatnich turniejach było ich przecięt-
nie 17. Oprócz wymienionych wy-
żej, Górę reprezentowali m.in. Laura 
Arendarczyk, Hanna Kulesza, Agata 
Jankowska, Dominik Spieć, Aleksan-
der Pypeć, Szymon Zieliński. Zarząd 
Dolnośląskiego Związku Badmintona 
podkreślił w Sobótce, że pierwszy Pu-
char Dolnego Śląska w badmintonie 
okazał się bardzo dobrym pomysłem 
i przerósł oczekiwania organizatorów, 
oraz że będzie kontynuowany w roku 
2018. Postanowił również przyznać 
finał Pucharu Dolnego Śląska w sezo-
nie 2018 (jesienią) właśnie Górze, do-
ceniając wkład w rozwój badmintona, 
prężność działania Górowskiego Sto-
warzyszenia Badmintona „Smecz”, za-
angażowanie górowskiej społeczności 
oraz biorąc pod uwagę bardzo dobre 
recenzje z tegorocznego wrześniowego 
turnieju odbywającego się w Górze, w 
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hali „Olimpia”. 
GSB „Smecz” obecnie liczy 53 
członków, w tym 27 zawodni-
ków, począwszy od żaka do junio-
ra młodszego oraz 25 seniorów, 
osiągających wysokie lokaty pod-
czas turniejów w Polsce, jest rów-
nież dwóch sędziów krajowych 
badmintona sędziujących 
rozgrywki ligowe i turnieje rangi 
Mistrzostw Polski. Śmiało można 
powiedzieć, że Góra mocno zazna-
cza się na sportowej mapie Polski. 
Wielkie podziękowania należą się 
trenerom Robertowi Brojkowi i 
Jackowi Szymczakowi za dosko-
nałe przygotowanie zawodników 
do rozgrywek i poświęcenie im 
swojego czasu podczas turniejów, 
rodzicom za wsparcie w organizację 
wyjazdów, a także Urzędowi Miasta 
i Gminy w Górze oraz Ośrodkowi 
Kultury Fizycznej w Górze. Szkole-
nie dzieci i młodzieży Górowskie-
go Stowarzyszenia Badmintona 

,,Smecz” realizowane jest w części w 
ramach zadania publicznego w zakre-
sie wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej w gminie Góra – ,,Szko-
lenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i 
sprawności fizycznej oraz popularyzacja 
badmintona wśród mieszkańców gminy 
Góra”.
Wyniki klasyfikacji generalnej Pucharu 
Dolnego Śląska po zakończeniu cyklu 
rozgrywek.
U-9 chłopców: I m – Adam Wróbel, 
III m – Szymon Krzemień, IV m – 
Kacper Niewrzał, V m –  Maciek Jan-
kowski, VI m – Tomek Jankowski.
U-9 dziewcząt: V m – Wiktoria Kor-
thals, VII m – Natalia Brojek
U-13 chłopców: VIII m – Filip Jan-
kowski
U-15 chłopców: III m – Maciej 
Osmolski, VI m – Mikołaj Kruszka.


