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Budowa Delfinka kontynuowana
Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz podpisała umowę z firmą DFBO Dol-
nośląska Firma Budownictwa Ogólnego z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 
na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do ukończenia realizacji in-
westycji „Budowa krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy Gimnazjum 
nr 1 w Górze wraz z kręgielnią”.
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Działo się w Górze 26 stycznia
W dniu 26.01.2018 r. w Górze miała miejsce uroczysta sesja Rady Miej-
skiej z okazji obchodzonego każdego roku święta „Powrotu Ziemi Górow-
skiej do Macierzy”. W programie uroczystości, oprócz składania kwiatów 
i sesji było również otwarcie odrestaurowanej Wieży Głogowskiej, którą 
można już zwiedzać.

czytaj strona 8

miesięcznik nr 1 (448) 1 lutego 2018 

CZASOPiSmO iNFORmACYJNE SAmORZądu GmiNY GóRA

ISSN1509-4413

Zapraszamy do zwiedzania 
Wieży Głogowskiej

Pierwsi zwiedzający: Burmistrz Góry irena Krzyszkiewicz i młodzi mieszkańcy miasta



2

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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Otwarcie sztucznego lodowiska 
przy OKF w Górze
W dniu 22 grudnia 2017 r. odbyło się otwarcie sztucznego 
lodowiska, które powstało w ramach zadania inwestycyjnego 
„Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem te-
renu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury 
Fizycznej w Górze”.

Zadanie inwestycyjne obejmo-
wało:
- lodowisko mobilne – agregat 
z modułem hydraulicznym na 

sprężarkach scroll, orurowanie 
z listwami dystansującymi, izo-
lacja termiczna i przeciwwilgo-
ciowa, samoprzymarzalne ban-
dy lodowiska wraz z furtkami 
dla łyżwiarzy i bramą wjazdową 
dla rolby; utwardzenie gruntu 
pod agregat z kostki betonowej 
brukowej; utwardzenie terenu 
przed boiskiem z kostki beto-
nowej brukowej; montaż ławek 
– 8 szt., koszy na śmieci – 5 
szt.; ogrodzenie agregatu; mata 
gumowa zabezpieczająca utwar-
dzenie z kostki; system nagło-
śnienia.
Ponadto w ramach zadania za-
montowano suszarkę do łyżew 
i butów z możliwością suszenia 
do 48 par butów, 2 regały na ły-
żwy, regał paletowy, przenośną 
ostrzałka do łyżew. Zakupione 
zostały także figury do nauki 
jazdy na łyżwach (5 szt.), płozy 
saneczkowe do nauki jazdy na 
łyżwach dla dzieci (10 szt.) oraz 
136 par łyżew – 88 hokejowych 
i 48 figurowych.
Otwarcia lodowiska i przecięcia 
wstęgi na czele z Burmistrz Góry 
Ireną Krzyszkiewicz dokonali: 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki, Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Góry Zygmunt Iciek, Skarbnik 
Miasta i Gminy Góra Marek 
Balowski, Naczelnik Wydziału 
Planowania i Realizacji Inwesty-

cji Piotr Głowacki oraz Dyrek-
tor Ośrodka Kultury Fizycznej 
w Górze Ryszard Wawer. Pod-
czas otwarcia lodowiska obec-

ni byli dyrektorzy szkół, radni 
Rady Miejskiej Góry, pracow-
nicy Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze oraz kierownicy i prezesi 
gminnych spółek i instytucji. 
Jako pierwsi na łyżwach zapre-
zentowali się radna Rady Miej-
skiej Góry Katarzyna Łapińska 
i sołtys wsi Jastrzębia Krzysztof 
Witko, a następnie młodzież. 
Osobistego odbioru tafli lodo-
wej dokonała także Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, któ-
ra wraz z Zastępcą Andrzejem 
Rogalą, Dyrektorem OKF Ry-
szardem Wawerem oraz Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Izabelą Baranowską z 
którymi dokonała próbnej jaz-
dy na łyżwach. 
Lodowisko czynne będzie od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00-21.00 oraz w so-
boty i niedziele w godz. 10.00-
21.00. Cena za korzystanie z 
lodowiska: 0,50gr za 50 min.; 
wypożyczenie pary łyżew: do-
rośli 5 zł, dzieci 3 zł, rodziny 
z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł. 
Ostrzenie łyżew – 6 zł. Oczy-
wiście na lodowisku można ko-
rzystać z własnego ekwipunku, 
wtedy płacimy tylko 0,50 gr. za 
50 min.

Nowa wiata przystankowa 
przy ul. Głogowskiej
Przy ul. Głogowskiej za-
montowana została nowa 
wiata przystankowa. Wiata 

wykonana jest z elementów 
metalowych, wypełnionych 
szybami hartowanymi. Do-
datkowym wyposażeniem 
jest ławka, kosz na śmieci, 

znak D15 oraz ramki na roz-
kład jazdy. Wykonawcą wiaty 
była firma Omega Partner 

z siedzibą w Lesznie.  Wia-
ta została oddana do użytku 
pod koniec grudnia 2017 r.

Rozpoczęto nową inwestycję
Przystąpiono do wykonywania robót budowlanych inwestycji 
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości 
Czernina”.

W ramach zadania inwestycyjne-
go przewidziano: 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni 
ulicy, chodników, zajazdów i kra-

wężników; 
- wycinkę istniejących drzew i 
krzewów; wykonanie kanalizacji 
deszczowej,
- zabezpieczenie sieci elektrycz-
nych i teletechnicznych,
- wykonanie korytowania pod 
krawężniki i nawierzchnie,
- ustawienie krawężników, obrze-
ży betonowych i ścieków odwod-
nieniowych,
- wykonanie podbudowy na-
wierzchni,
- wykonanie nawierzchni ulicy, 

miejsc postojowych, chodników 
zjazdów oraz deptaków z kostki 
granitowej łupanej łącznie około 
2 500 m2

Wykonawcą robót jest Przedsię-
biorstwo Drogowo - Melioracyj-
ne „DROGOMEL”
A.Skoczylas - K.Głuszko Spół-
ka Jawna z Góry, z 60 mie-
sięczną gwarancją, za kwotę 
1 478 774,60 zł. Zadanie zosta-
nie wykonane do dnia 30 czerwca 
2018 r.

AG



3

XLIV Sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 17. 01. br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Górze odbyła się XLIV sesja Rady Miej-
skiej Góry. W obradach udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Skarbnik Miasta 
i Gminy Góra Marek Balowski. 

Podczas posiedzenia radni 
podjęli następujące uchwały: 
zmieniającą uchwałę budżeto-

wą Gminy Góra na rok 2017, 
zmieniającą wieloletnią pro-
gnozę finansową Gminy Góra, 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Województwa Dolnośląskie-
go, w sprawie zaciągnięcie przez 
Gminę Góra pożyczki ze środ-

ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
na dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 

w m. Borszyn Wielki i Mały”, 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
likwidacji jednostki budżetowej 

Klub Dziecięcy „Świat Malu-
cha” w Górze.

AG

XLIII Sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 22 grudnia 2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej Góry. Na wstępie radni przyjęli protokół z XLII 
sesji Rady Miejskiej Góry, a następnie głos zabrała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, która przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 

W okresie międzysesyjnym Bur-
mistrz Góry wydała 23 zarzą-
dzenia, głównie dotyczyły one 
powołania  komisji przetargo-
wych, zmiany dochodów i wy-
datków budżetowych Gminy, 
powołania komisji rekrutacyjnej 
w celu wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespo-
łu Żłobek i Klub Dziecięcy w 
Górze. Ogłoszony został prze-
targ na dokończenie zadania 
budowa  krytej pływalni.  Bur-
mistrz odbyła kilka spotkań z 
Dyrektor Wydziału Nadzoru 
i Kontroli Małgorzatą  Hasie-
wicz w sprawie drugostronne-
go zasilania energetycznego. W 
spotkaniu uczestniczyła także 
firma ELBUD. Odbyła również 
kilka spotkań z Marszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego, 
które dotyczyły realizowanych 
inwestycji. Poinformowała, że 
czynione są starania dotyczą-
ce wybudowania ronda na ul. 
Podwale. Dokumentację przy-
gotowałaby Gmina Góra, a wy-
konawstwo zadania byłyby po 

stronie DSDiK.
Następnie radni przyjęli na-
stępujące projekty uchwał: 
zmieniającej uchwałę budżeto-
wą Gminy Góra na rok 2017; 
zmieniającej wieloletnią pro-
gnozę finansową Gminy Góra; 
zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Górowskiego; uchwałę 
budżetową Gminy Góra na rok 
2018; w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Góra; w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli 
i niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego; w 
sprawie wprowadzenia regula-
minu korzystania ze sztucznego 
lodowiska i wypożyczalni łyżew 
w Górze oraz powierzenia Bur-
mistrzowi Góry uprawnień do 
ustalania wysokości opłat za ko-
rzystanie z wypożyczalni łyżew 
w Górze; w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu korzystania z 
urządzeń siłowni napowietrznej; 
w sprawie wprowadzenia regu-

laminu korzystania z urządzeń 
Street Workout; w sprawie re-
gulaminu korzystania z Wieży 

Głogowskiej w Górze; w spra-
wie „Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz narkomanii 
dla Gminy Góra na rok 2018”; 
w sprawie wyrażenia zgody na 
dokapitalizowanie Techniki Ko-
munalnej „TEKOM” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialno-
ścią; w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych; 
w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Góra, ob-
ręb Borszyn Wielki; w sprawie 

zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Gminy Góra, obręb Czernina; 
w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Góra, 
obręb Czernina Dolna; w spra-
wie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Góra, obręb Czer-
nina Górna; w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy 
Góra, obręb Kłoda Górowska; 
w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Góra, obręb 
Radosław; w sprawie planu pra-
cy Rady Miejskiej Góry na rok 
2018; Obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie terminu, 
częstotliwości  i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; Ob-
wieszczenie w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, usta-
lenia wysokości tej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej 
pojemności. Wszystkie uchwały 
radni, po uprzednim wysłu-
chaniu stanowiska przewod-
niczących właściwych komisji, 
zostały przyjęte jednogłośnie 19 
głosami „za”, a tylko uchwała w 
sprawie budżetu Gminy na rok 
2018 została przyjęta 18 głosa-
mi „za”, przy jednym wstrzy-
mującym się. Przewodniczący 
Rady Jerzy Kubicki podkreślił, 
jak ważne dla mieszkańców są 
uchwały dotyczące dróg i zmian 

miejscowego planów zagospo-
darowania przestrzennego Gmi-
ny Góra. W trakcie sesji Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 
przedstawiła także najważniejsze 
zadania, jakie będą realizowane 
w roku 2018. Na Fundusz So-
łecki przeznaczona zostaje kwo-
ta 596 153,26 zł. Dużo środków 
przeznaczonych zostanie na 
drogi, chodniki i ścieżki rowero-
we m.in.  na przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 324 na odcin-
ku ul. Wrocławska – w kierun-
ku Kłoda Górowska, budowa 
drogi łączącej Os. Kazimierza 
Wielkiego z Os. Mieszka, za-
gospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w Czerninie, wymiana 
nawierzchni dróg i chodników 
na ul. Reymonta, Sikorskiego, 
Piastów, Piłsudskiego, Kwia-
towa, Jodłowa, Mickiewicza. 
Wymiana nawierzchni drogi i 
przebudowa parkingu przy ul. 
Armii Polskiej, przebudowa na-
wierzchni pl. Bolesława Chro-
brego, przebudowa drogi w 
Zawieścicach i Grabownie, bu-
dowa chodnika w Ryczeniu, bu-
dowa drogi w Glince i Kłodzie 
Górowskiej, budowa ścieżki ro-
werowej na trasie Góra – Kłoda 
Górowska, termomodernizacja 
budynku szkoły w Czerninie, 
przebudowa budynku byłego 
internatu w Górze,  remonty 
szkół i świetlic w Glince i Ślu-
bowie, budowa toru rowerowe-
go pumtrack, budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Witoszy-
cach, budowa krytej pływalni, 
rewitalizacja wieży głogowskiej, 
zagospodarowanie strefy wypo-
czynku zbiornik wodny i parku 
ul. Sportowa i Mickiewicza. Za-
bezpieczono w budżecie środ-
ki na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, wymianę 
źródeł ciepła, na dodatkową 
służbę Policji.  Interpelacji i za-
pytań radnych podczas tej sesji 
nie było. W części wolne głosy 
i wnioski Burmistrz Góry oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
złożyli wszystkim obecnym i ich 
rodzinom życzenia bożonaro-
dzeniowe i związane z Nowym 
Rokiem. Po tym obrady za-
mknięto.    

em



4

AG

AG

AG

Sprzęt dla OSP Czernina
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Czerninie wzbogaciła się o nowy 
sprzęt, który pozwoli jeszcze 
skuteczniej dbać o bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszej Gmi-
ny. Zakupiono bowiem pom-
pę do wody zanieczyszczonej 
o wydajności 1000 dm3/min. 
z kompletem węży ssawnych, 
piły ratownicze do materiałów 
wielowarstwowych, prądowni-
cę typu TURBO oraz rozdzie-
lacz. Ochotnicza Straż Pożarna 
otrzymała na ten cel dotację z 
Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w ramach zada-
nia publicznego pt. „Przygoto-
wanie jednostek ochotniczych 

straży pożarnych do działań 
ratowniczo-gaśniczych” w wy-
sokości 8 300,00 zł oraz dotacji 
z Gminy Góra w wysokości 3 

250,00 zł. Całkowity koszt za-
dania wyniósł 11 550,00 zł.

Nowa brama w budynku remizy OSP 
W budynku remizy strażackiej w Starej Górze dokonano wymiany bram garażowych. Wyposażo-
ne one zostały w napęd, w związku z czym wyjazd samochodów  pożarniczych z pomieszczenia 
przebiegać będzie sprawnie i z uwagi na umiejscowienie budynku dużo bardziej bezpieczne.

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Starej Górze otrzymała na ten 

cel dotację z Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożarnej 

w ramach zadania publiczne-
go pt. „Zapewnienie gotowo-
ści bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej 
do krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego” w wysoko-
ści 10  178,00 zł oraz dotację 
z Gminy Góra w wysokości 
5  873,49 zł. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 16 051,49 zł.

1%
 

na 
Fundację 

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza  w Górze uzyskała status 
organizacji pożytku publicznego. Jej działania to m.in. wspieranie finansowe 
szkół gminy Góra w zakresie wyposażania w pomoce naukowe i dydaktyczne 
oraz utworzenie funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży, która  potrafi 

również pracować w ramach wolontariatu na rzecz innych.
Chcąc wspomóc Fundację wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT podać 
nazwę Fundacji i numer KRS. Urząd Skarbowy przeleje na jej cele 1 % 

podatku.

Fundacja Pomocy Szkole 
im. E. machniewicza

Nr KRS 0000 116 200  

Budowa Delfinka będzie kontynuowana
Dobre wieści z placu budowy 
krytego basenu. 24.01.2018 r. 

Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta i Gminy Góra 
Marka Balowskiego i w obecno-
ści Inspektora ds. realizacji in-
westycji i remontów Andrzeja 

Popławskiego podpisała umo-
wę z firmą DFBO Dolnośląska 

Firma Budownictwa Ogólne-
go z siedzibą w Ząbkowicach 
Śląskich na wykonanie robót 
budowlanych niezbędnych do 
ukończenia realizacji inwestycji 
„Budowa krytej pływalni „Dol-

nośląski Delfinek” przy Gimna-
zjum nr 1 w Górze wraz z krę-
gielnią”.
Na realizację inwestycji Gmina 
Góra pozyskała dofinansowa-
nie w wysokości: 1 250 000,00 
zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, 
1  300  000,00 zł z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz 
273  000,00 zł z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Termin 
realizacji inwestycji wynosi 172 
dni. Wykonawca zapewnia 36 
miesięczną gwarancję i rękojmie 
na zamontowane urządzenia 
oraz 60 miesięczną gwarancję 
na wykonane roboty.

AG

Termomodernizacja budynku 
szkoły 
W budynku szkoły w Czerninie prowadzone są prace związa-
ne z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole   w Czerninie”.  
Aktualnie prace sprowadzają się do wymiany okien.

Na realizację zadania Gmina 
Góra pozyskała dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 w wysokości 470  233,10 
zł. Wartość całej umowy wynosi 
639  129,53 zł. Na wykonanie 
zadania wykonawca ma 300 
dni od dnia podpisania umo-
wy. Wykonawcą prac jest fir-
ma „JAN-MAR” Marcin Janik 
Handel -Usługi - Budownictwo 
z Brzeżan. Projekt jest współfi-
nansowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego   
2014-2020 Oś priorytetowa: 
3.3 Gospodarka niskoemisyjna 
Działanie: 3.3.3 Efektywność 
energetyczna w budynkach uży-

teczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym Poddziałanie: 

OSI - 3.3.1 Efektywność ener-
getyczna w budynkach uży-
teczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym – OSI.
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Posiedzenie Zarządu OSP RP 
W dniu 17 stycznia 2018 r. w Filii Bibliotecznej w Czerninie odbyło się posiedzenie Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej w Górze. 

Otwarcia dokonał Prezes Za-
rządu dh Andrzej Rękosiewicz, 
posiedzenie poprowadził Ko-

mendant Miejsko-Gminny OSP 
dh Andrzej Wałęga. W spotka-
niu udział wzięło 9 członków 

ZOMG ZOSPRP  i 2 członków 
Komisji Rewizyjnej oraz repre-
zentująca Burmistrz Góry Irenę 

Krzyszkiewicz, Kierownik Biu-
ra Zarządzania Kryzysowego 
Katarzyna Sadowska. Tematami 

posiedzenia  były:
1. Przyjęcie planu pracy Zarządu 
na rok 2018
2. Przyjęcie terminu przepro-
wadzenia Gminnych eliminacji 
OTWP dla szkół znajdujących 
się na terenie Gminy Góra na 
dzień 9 lutego 2018 roku
3. Zatwierdzenie daty Gminnych 
obchodów Dnia Strażaka 2018 i 
organizację festynu strażackiego 
na dzień 7 lipca 2018r w miejsco-
wości Radosław.
4. Podsumowano również dzia-
łalność  jednostek OSP w 2017 
roku.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne 
W dniu 24.01.2018 r. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wzięła udział w spotkaniu opłatkowo-
noworocznym górowskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Wszystkich zgromadzonych, 
wśród których obecni byli także Starosta Powiatu Górowskiego Piotr Wołowicz, Kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Bożena Merta, Redaktor Naczelna Przeglądu Gó-
rowskiego Elżbieta Maćkowska oraz reprezentujące: Kierownik OPS Edytę Lisiecką – Katarzyna 
Maksymczuk i Wójt Gminy Niechlów Beatę Pona - Wioleta   Stupnicka-Cencora przywitała Prezes 
Maria Tylicka. 

Pierwszym punktem programu 
spotkania była część artystyczna 
w wykonaniu przedszkolaków 
z Przedszkola Niepublicznego 
„Akademia Malucha” w Górze. 

Dzieci zaprezentowały układ 
taneczny, recytowały wierszyki 
oraz śpiewały kolędy bożona-
rodzeniowe. Na zakończenie 
przedszkolaki złożyły życzenia 
wszystkim członkom Polskiego 

Związku Niewidomych, a w na-
grodę za piękny występ odebra-
ły z rąk Starosty Górowskiego 
słodkie upominki.
W dalszej części głos zabra-

ła Kierownik PCPR w Górze 
Bożena Merta, która od wielu 
lat wspiera działania Koła Pol-
skiego Związku Niewidomych. 
W swoim wystąpieniu niezwy-
kle ciepłe słowa skierowała do 

wszystkich osób niewidomych i 
niedowidzących, którym złożyła 
najlepsze życzenia. Na zakończe-
nie oficjalnej części głos zabrała 
Prezes Maria Tylicka, która do-
konała podsumowania działal-
ności w 2017 r. Korzystając z 
okazji podziękowała wszystkim, 
którzy zawsze wspierają działa-
nia Związku, rozumieją potrzeby 
osób niewidomych i są gotowi 
zawsze okazać pomoc. Szczegól-
ne podziękowania skierowane 
zostały do Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz i Starosty Piotra 
Wołowicza za okazywaną pomoc 
i wsparcie. Prezes PZN przedsta-
wiła także plan działania na 2018 
rok. Burmistrz Góry na ręce 
Prezes Marii Tylickiej i Wice-
prezesa Ryszarda Wtykło złożyła 
najlepsze życzenia noworoczne 
oraz kosz słodkości. Aktualnie 
do górowskiego Oddziału 
PZN należy 60 osób, w tym 
troje dzieci. Główne zadania 
Oddziału to organizacja spotkań 
i wyjazdów konsolidujących 
środowisko. Niewidomi i osoby 

26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
W dniu 14 stycznia w górowskim Domu Kultury odbył się 26. 
Finał WOŚP. Jak co roku w sali kinowej DK pojawiły się tłumy 
górowian, którzy przybyli, by posłuchać i oglądać przygoto-
wane występy. Dzień wcześniej miał miejsce Turniej Przed-
szkolaków „Pomagamy na sportowo”, w którym uczestniczyły 
cztery placówki: przedszkola z Glinki, Ślubowa, Przedszkola 
Publiczne nr 1 i nr 3 z Góry.

14 stycznia, w godzinach ran-
nych dla dzieci był wyświetla-
ny film „Potworna Rodzinka”, 
odbył się bieg charytatywny  
na stadionie OKF, a o 13.00 
nastąpiło oficjalne otwarcie 26. 
Finału, potem koncert. Pro-
gram dnia był jak zawsze boga-
ty. Prezentowały się sekcje wo-
kalne Domu Kultury, zespoły 
taneczne z Funky Flava Dance 
School, maluchy z Przedszkola 
Publicznego nr 1, Przedszkola 
Publicznego nr 3, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
uczniowie z Zespołu Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w 
Witoszycach, z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Glince, 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Górze, Zespołu Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole w Czer-
ninie, Szkoły Podstawowej 
w Jemielnie, Zespołu Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w 
Ślubowie. Oprócz piosenek 
i różnych układów tanecz-
nych zaprezentowanych przez 
uczniów miał miejsce także 
pokaz Taekwondo, a instruk-
torzy Domu Kultury Agata 
Śliwińska, Arkadiusz Gustaw 
i Kacper Szymczak dali swój 
występ. Ponadto można było 
oglądać piękne motory, które 
dla uczestników WOŚP za-

prezentowali członkowie grupy 
Black Ravens z Góry, zakupić 
losy, skorzystać z pomocy wiza-
żystki (dzieci) oraz odpocząć w 
kawiarence przy smacznym cie-
ście i kawie. O godzinie 20.00 
w niebo pofrunęły kolorowe, 
oświetlone lampiony jako trady-
cyjne światełko do nieba.
Po zakończeniu tegorocznej 
edycji WOŚP sztab działający 
przy DK poinformował, że ze-
brano 63 003,01 zł. Wielka to 
zasługa i mieszkańców, którzy 
wylicytowali wszystkie zapre-
zentowane przedmioty, ale także 
wolontariuszy (a było ich 102), 
którzy zbierali do puszek datki 
od mieszkańców już od samego 
rana. Kwota, jaką zebrali była 
niebagatelna, bo 42 037 zł. Gó-
rowski sztab był wspomagany 
podobną akcją prowadzoną w 
GOK w Niechlowie (tam ze-
brano 2599 zł), przyłączyli się 
również wolontariusze z Je-
mielna. Dla wszystkich, którzy 
zorganizowali i wspomogli te-
goroczny Finał WOŚP wielkie 
brawa i podziękowania.

em

słabo widzące to specyficzna 
grupa. Ze względu na problemy 
ze wzrokiem nie mogą 
uczestniczyć w wydarzeniach 
czy imprezach organizowanych 
przez różne instytucje. Wielu 
z nich mieszka poza Górą, 
nie wszyscy mają możliwość 
dojazdu, dlatego też są dla 
podopiecznych organizowane 
takie spotkania czy wyjazdy, w 
których mogliby uczestniczyć. 
Już teraz zaplanowano m.in. 
wyjazd nad morze, spotkanie 
plenerowe. Chcieliby spotkać 
się również z policjantem, 
strażakiem, ale musiałoby 
to odbyć się w godzinach 
przedpołudniowych. Inną 

kwestią jest ciągły brak fun-
duszy na poszerzenie działań, 
dlatego tak bardzo doceniają 
wsparcie władz samorządowych. 
Członkom Związku marzą się 
tzw. „mówiące zegarki” i inny 
sprzęt ułatwiający codzienne ży-
cie. Świetnym pomysłem Prezes 
Marii Tylickiej było zaapelowa-
nie o podzielenie się wspomnie-
niami o latach minionych. Oso-
by słabo widzące czy niewidome 
nie spiszą tych wspomnień, ale 
mogą opowiedzieć – i w ten 
sposób ocalić od zapomnienia 
to co sami przeżyli i zapamiętali.
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Nazywam się Lidia Piniuta, mam 53 lata.

Choruję na stwardnienie rozsiane (SM).

Od trzech lat jestem pod opieką Fundacji Sedeka, gdzie posiadam swoje indywi-

dualne subkonto, na które są przekazywane środki z 1% podatku.

Serdecznie dziękuję za przekazanie mi każdej złotówki, jej wartość jest dla mnie 

ogromna. Pieniądze, które dotychczas otrzymałam przeznaczam na turnusy reha-

bilitacyjne w klinice neurologicznej. Będę również kontynuowała leczenie zim-

nem w kriokomorze, które zwiększa moją odporność. Rehabilitacja pomaga mi w 

utrzymaniu równowagi i samodzielnym chodzeniu. Codziennie ćwiczę i staram 

się zdrowo odżywiać. Moja determinacja w walce z SM jest ogromna i jeśli jest 

ktoś kto chce mi w tym pomoc, to proszę o przekazanie 1 % podatku za rok 2017. 

Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję – jest ona bezcenna.

Nr KRS 0000338389
Cel  szczegółowy: 

10763 - Grupa OPP - Lila Zofia

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 20.12 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Górze odbyła się uroczystość 
z okazji 50-lecie pożycia małżeńskiego Państwa: 

Antoniny i Michała Hejber z Góry, 

Marii i Jerzego Juska z Czerniny,

Barbary i Zbigniewa Kamińskich z Góry,

 Kazimiery i Stanisława Pałka z Góry,

Haliny i Jana Szklarz z Góry.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zostały przyznane Jubilatom meda-
le za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. 
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz 
życzenia.

Dolnośląska Sieć Doradztwa 
Pozarządowego 
Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego wznowiła działalność
w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie i animacja 
Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć 
Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku” dofinansowanego ze 
środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Od 2 
stycznia 2018 r. działalność kontynuuje trzynaście Dolnośląskich 
Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych (DPD). 
Punkty znajdują się w: Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, 
Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, 
Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Żmigrodzie. Operatorem 
realizacji zadania publicznego jest Fundacja Pomocy Szkole im. 
Edwarda Machniewicza w Górze w partnerstwie z Dolnośląską 
Federacją Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Projekt 
realizowany będzie do 31.08.2018 r.
Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.:

a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i 
zagraniczne),
b) pisania i rozliczania projektów,
c) sprawozdawczości, 
d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych,
e) wspierania i promowania uczestnictwa organizacji 
pozarządowych w  międzysektorowych partnerstwach,
f ) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania 
i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia 
bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy 
między organizacjami pozarządowymi a instytucjami 
publicznymi.

Doradztwo w DPD Góra prowadzone będzie w biurze DPD przy 
ul. Podwale 24 (stacjonarnie i mobilnie). Wszyscy doradcy w DPD 
posiadają wieloletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji 
działań doradczych oraz z zakresu funkcjonowania Dolnośląskiej 
Sieci Doradztwa Pozarządowego.

Biuro DPD w Górze
56-200 Góra, ul. Podwale 24 czynne jest:
we wtorki w godz. od. 9.00 do 14.00 i od 15.00 do 19.00 
w czwartek w godz.  od 16.00 do 19.00
Tel.  604 881 760
E’mail: dpd.gora@gmail.com 

Celem spotkania było podzię-
kowanie Burmistrz Góry za 
wspieranie działań Stowarzy-
szenia, pomoc w organizacji 
wyjazdów oraz dostrzeganie 
potrzeb osób z problemami al-
koholowymi. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz podzięko-
wała członkom Stowarzyszenia 
za integrowanie i wspieranie 
osób z problemami alkoholo-
wymi oraz aktywną działalność. 
Burmistrz Góry życzyła także 
dużo zdrowia, energii i zaanga-
żowania w realizacji zaplanowa-
nych działań w 2018 roku.
Stowarzyszenie działa w Górze 
od 2003 r. Swe cele statutowe 
realizuje poprzez popularyzację 
wiedzy, organizację i prowa-
dzenie psychoterapii grupo-
wej,  oraz prelekcji o tematyce 
przeciwalkoholowej, udzielanie 

dziękowali za współpracę.

pomocy prawnej, ochronę inte-
resów osób aktywnych zawodo-
wo, organizowanie wyjazdów na 
dni trzeźwości, współdziałanie 
z władzami samorządowymi, 
instytucjami, organizacjami i AG

W dniu 10 stycznia 2018 r. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotkała się z przedstawicielami 
Powiatowego Stowarzyszenia Abstynentów „Rodzina i trzeźwość” w Górze.

stowarzyszeniami zainteresowa-
nymi działalnością Stowarzysze-
nia. Prezesem od początku jego 
założenia jest Jerzy Bajor.
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Z powodu śmierci 

Ojca Jana
Panu Romanowi Czołowskiemu

oraz rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy  
współczucia, łącząc się w bólu i smutku

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki 

i pracownicy Urzędu  
Miasta i Gminy w Górze

ZOSTAWiLi PO SOBiE ŚLAd
Kazimierz Kopko
W dniu 13 stycznia 2018 r. zmarł nagle Kazimierz Kopko – myśliwy, pracownik cywilny górow-
skiej Policji, wieloletni sołtys wsi Nowa Wioska. Na cmentarzu komunalnym w Górze żegnały 
Go tłumy ludzi: rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy obecni i emerytowani, brać my-
śliwska... Był osobą bardzo lubianą, uczynną, życzliwą innym, zawsze pogodny, uśmiechnięty. 

Kazimierz Kopko odszedł w 
wieku zaledwie 55 lat. Jego dro-
ga życiowa i zainteresowania 

nierozerwalnie związane były z 
przyrodą, knieją, środowiskiem 
naturalnym. Urodzony w 1962 
r. we Wschowie, po śmierci ojca 
w 1983 r.  podjął się prowadzenia 
rodzinnego gospodarstwa rolnego 
w Nowej Wiosce. Od 1985 r. zo-
stał członkiem Rady Sołeckiej, a w 
1994 r. po raz pierwszy został wy-
brany sołtysem tej niedużej wsi. 
Funkcję sołtysa pełnił kilkakrot-
nie. Od 1 lipca 1986 r. należał do 
Koła Łowieckiego „Bór” w Górze. 
Był autentycznym miłośnikiem 
przyrody i rolnictwa. Od 1996 r. 
został w KŁ „Bór” gospodarzem 
obwodu nr 13 oraz strażnikiem 
łowieckim. Dbał o odbudowę po-
głowia zwierzyny drobnej, praco-
wał  na rzecz ograniczenia szkód  
łowieckich, o zapobieganie cho-
robom wśród zwierząt dzikich. 
Był mistrzem w układaniu psów 

myśliwskich i to nimi opiekował 
się, jako przewodnik, w trakcie 
swego ostatniego polowania. Bar-
dzo odpowiedzialnie podchodził 
do powierzonych Mu obowiąz-
ków. Od początku swej przyna-
leżności do KŁ był zaangażowany 
w budowę strzelnicy i remont 
stanicy myśliwskiej „Borówka” w 
Nowej Wiosce. Ponadto był ak-
tywnym członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radosławiu, 
pełnił w OSP także funkcję prze-
wodniczącego Komisji Rewizyj-
nej. W czerwcu 2006 r., już po 
zamieszkaniu w Górze, podjął 
pracę w Komendzie Powiatowej 
Policji jako pracownik cywilny, 
wykonywał m.in. zadania zwią-
zane z gospodarką transportową 
oraz dotyczącą ochrony przeciw-
pożarowej w KPP. Pełnił tam też 
funkcję społecznego inspekto-
ra pracy. I jak we wspomnieniu 
nad grobem zmarłego powie-
dział Komendant KPP „wzoro-
wo i terminowo wywiązywał się 
z obowiązków służbowych. Był 
pracownikiem sumiennym i od-
powiedzialnym. Cechował Go 
wysoki poziom pracy zawodowej i 
wysoka kultura osobista. Chętnie 
służył pomocą innym i angażował 
się w organizację różnych przed-
sięwzięć, wykraczających poza 
zakres Jego obowiązków i godzin 
pracy jak np. Bieg z Policją. Jego 
sumienność, pracowitość i wiele 
innych cech sprawiły, że był osobą 
niezwykle cenioną i przez przeło-
żonych i przez kolegów”. Praca i 

umiejętności Kazimierza Kopko 
był doceniane. Został nagrodzony 
Srebrnym i Brązowym Medalem 
Zasługi Łowieckiej, Medalem za 
Zasługi dla Rozwoju Wielkopol-
skiego Łowiectwa, nagrodą Ko-
mendanta Wojewódzkiego Po-
licji we Wrocławiu, wyróżniony 
nagrodą Komendanta Głównego 
Policji, odznaczony Srebrnym 
Medalem za Długoletnią Służbę, 
wielokrotnie wyróżniany i nagra-
dzany przez Komendanta Powia-
towego Policji.
W trakcie ostatniej drogi towa-
rzyszyła mu brać myśliwska z Kół 
Łowieckich „Bór”, „Bażant”, „Ka-
czor”, „Rogacz”, „Dzik”, „Las” i 
GKŁ„Szarak”. Nad grobem po-
chyliło się sześć pocztów sztanda-
rowych, w tym sztandar z Okrę-
gowej Rady Łowieckiej z Leszna. 
Na trumnie zmarłego myśliwi 
złożyli „złom” – świerkowe gałązki 
z kniei, którą tak ukochał, oddali 
Mu  salwę honorową, a sygnali-
ści odegrali na trąbkach ostatnie 
pożegnanie „I Darz Bór”. Poli-
cjanci włączyli sygnały alarmowe. 
Piękne wspomnienie o zmarłym 
odczytał ks. kan. Stanisław Or-
łowski, koncelebrujący mszę po-
grzebową wspólnie z ks. dzieka-
nem Henrykiem Wachowiakiem 
i ks. proboszczem  Jarosławem 
Grabarkiem. Kazimierz Kopko 
pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w Górze w dniu 17 
stycznia 2018 r.

Najszczersze wyrazy współczucia, żalu oraz słowa  
wsparcia i otuchy z powodu śmierci 

Matki Olgi
Pani Alicji Nowackiej oraz rodzinie i bliskim zmarłej

składają

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki 

i pracownicy Urzędu  
Miasta i Gminy w Górze

ŚPIESZMY SIĘ 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 
kochamy wciąż za mało i stale za późno 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza. 

ksiądz Jan Twardowski
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Remont wieży współfi-
nansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej, 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-
2020, działanie 4.3 
Dziedzictwo kulturowe, 
Poddziałanie 1 OSI – 
4.3.1 Dziedzictwo kul-
turowe – konkursy hory-
zontalne oraz ze środków 
Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Em, AG

Działo się w Górze 26 stycznia
W dniu 26.01.2018 r. w Górze miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji obchodzonego każdego roku święta „Powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy”. 

O godz. 12.00 odbyło się skła-
danie kwiatów pod Pomnikiem 
Wolności, w którym to wyda-

rzeniu udział wzięły delegacje 
władz samorządowych z Bur-
mistrz Góry Ireną Krzyszkie-
wicz i Starostą Górowskim na 
czele, radni, kombatanci, dele-
gacje instytucji, jednostek bu-
dżetowych, szkół, przedszkoli, 
organizacji.  Po ceremonii złoże-
nia wiązanek, nastąpiło otwar-
cie odrestaurowanej wieży gło-
gowskiej, którą od 28 stycznia 
można już zwiedzać. Przecięcia 
wstęgi dokonali: Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, Sta-
rosta Górowski Piotr Wołowicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki, Dyrektor 
Domu Kultury w Górze Da-
nuta Piwowarska-Berus, regio-
naliści Elżbieta Maćkowska i 
Grzegorz Aleksander Trojanek 
oraz dzieci, które przybyły zwie-
dzić Wieżę jako pierwsi. Wieża 
była otwarta dla zwiedzających, 
którzy pokonywali 103 stopnie, 
wchodzili na 6 kondygnacji, by 
móc podziwiać nie tylko pięk-
nie odrestaurowane wnętrze, 
ale także zobaczyć wiele cie-
kawostek architektonicznych. 
Aktualnie we wieży swe prace 
malarskie prezentują słuchaczki 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Góry. 
Wieża przez wiele lat była nie-
czynna ze względu na zły stan 
techniczny schodów i podestów. 
Gmina Góra pozyskała środki 
finansowe w ramach grantu, 
który przeznaczono m.in. na: 

naprawę i wymianę schodów 
i stropów; podłogi z desek so-
snowych i wykonanie nowych 

podłóg z desek dębowych; 
oczyszczenie murów; remont 
drzwi wejściowych; wykonanie-
oświetlenia przejścia w tunelu, 
zamontowanie nowej instalacji 
elektrycznej i sygnalizacji poża-
rowej, oświetlenia awaryjnego; 
remont instalacji zegarowej; wy-
konanie nowych lub naprawę 
istniejących tarcz zegarowych. 
Zamontowanie czterech nowych 
mechanizmów napędzających 
wskazówki na tarczach, stero-
wanych radiowo i regulowanych 
elektronicznie; wymianę pokry-

cia dachowego; wymianę insta-
lacji odgromowej; oczyszczenie, 
uzupełnienie i konserwację ze-
wnętrznego lica wieży - ok. 6,7 
m od poziomu terenu; zamonto-
wanie urządzenia do odtwarza-
nia hejnału; wykonanie zwień-
czenia szczytu budynku wieży. 
Wykonawcą prac była firma BBI 
Budownictwo Sp. z o.o. z siedzi-
bą we Wrocławiu. Wartość umo-
wy wynosi 485 418,15 zł, w tym 

221 254,64 zł dofinansowania 
z RPO WD 2014-2020 oraz 
80 000,00 zł przyznane decyzją 

Sejmiku i Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Zwiedza-
nie wieży odbywać się będzie 
nieodpłatnie (indywidualnie 
lub grupowo), po uprzednim 
zgłoszeniu takiego zapotrze-
bowania do Domu Kultury w 
Górze. Wieża będzie czynna w 
środy i czwartki w godz. od 12. 
00 do 15.00 oraz w pierwszą i 
trzecią sobotę każdego miesiąca. 
Ponadto w drugą i czwartą nie-
dzielę każdego miesiąca w godz. 
od 14.00 do 17.00. Liczba osób 
jednocześnie przebywająca w 

wieży nie może przekroczyć 15. 
Dzieci do lat 15 mogą wejść 
tylko pod opieką osoby doro-
słej. Administratorem obiektu 
jest UMiG w Górze. Więcej 
informacji nt zwiedzania w 
Regulaminie zwiedzania wieży, 
umieszczonym przy wejściu do 
obiektu. Podczas zwiedzania 
wieży warto zwrócić uwagę na 
ciekawe elementy architekto-
niczne i wyposażenia m.in. ele-

menty nieczynnego już mecha-
nizmu zegarowego i 2 dzwony 
na 6 kondygnacji, w tym jeden z 
1763 r.; gmerki na ścianach (ry-
sunki i daty wyryte w cegłach) 
na 2 i 6 poziomie; zamurowane 
wejście na pomost bojowy na 2 
poziomie i zamurowane wejście 
do nieistniejącej obecnie latryny 
zewnętrznej na 3 poziomie; sta-
re odważniki naciągu mechani-
zmu zegarowego umiejscowione 
w niszach wieży. Poziom zero-
wy, 1, 2 i 3 to część budowali 
pochodząca z XV w., poziom 4 
i 5 pochodzi z przełomu XVII/
XVIII w. a poziom 6 powstał 
w latach 1836-1838. Podstawa 
wieży wykonana jest do wysoko-
ści 1,5 m z głazów granitowych.  
Do wnętrza obiektu prowadzą 
schody z przejścia podwieżo-
wego przebitego w XIX wieku 
dla wygody pieszych. Pod wieżą 
głogowską w XVII w. odbył się 
ostatni w księstwie głogowski 
proces o czary. Na śmierć przez 
rozczłonkowanie i spalenie na 
stosie skazano wtedy grabarza 
miejskiego Henniga, posądzo-
nego o zatrucie miejskich studni 
i śmierć wielu górowian. 
Kolejnym punktem obchodów 
rocznicowych była uroczysta 
sesja Rady Miejskiej Góry w 
Domu Kultury. Po odegraniu 
hejnału przez Arkadiusza Gu-
stawa, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Góry Jerzy Kubicki 
przywitał wszystkich zgroma-
dzonych na sesji, na czele z Bur-
mistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz 
i Starostą Górowskim Piotrem 
Wołowiczem, radnych oraz po-
prosił zebranych o uczczenie 
minutą ciszy wszystkich, którzy 
zginęli w walce o wolność. Na-
stępnie głos zabrała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz. W 
swoim wystąpieniu Burmistrz 
Góry podkreśliła rolę, jaką w 
życiu każdego człowieka od-
grywa patriotyzm, umiłowanie 
wolności, poczucie wspólnoty 
i braterstwa. Powiedziała „wol-
ność nie jest nam dana, wolność 
jest nam zadana, abyśmy praco-
wali w zgodzie i pokoju nad jej 
utrzymaniem”. Burmistrz po-
dziękowała wszystkim, którzy 
budowali i budują naszą Małą 
Ojczyznę, jaką jest Gmina. Po-
dziękowania skierowane zostały 

do byłych burmistrzów, byłych 
i obecnych radnych, sołtysów 
oraz pracowników samorządo-
wych. Słowa podziękowania 
skierowane zostały także w stro-
nę Wojewody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka oraz Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
na czele z Marszałkiem Ceza-
rym Przybylskim. Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz po-
dziękowała także mieszkańcom 
Gminy Góra za wspieranie 
podejmowanych działań. Wy-
stąpienie zakończyła składając 
wszystkim życzenia na 2018 
rok. Następnie Przewodniczą-
cy Komisji Kultury, Oświaty i 
Spraw Socjalnych Rady Miej-
skiej Góry Mariusz Dziewic, 
ogłosił wyniki konkursu na 
najlepszą pracę magisterską po-
święconą Ziemi Górowskiej. W 
wyniku głosowania członków 
Komisji I miejsce przyznane 
zostało Martynie Borawskiej, 
która przedstawiła pracę nt za-
gospodarowania ośrodka w Ry-
czeniu. Wyróżniono pracę napi-
saną przez Monikę Dąbrowską 
nt działalności GUTW. Obie 
prace dostępne są w Bibliotece 
Miejskiej w Górze. Na zakoń-
czenie zgromadzeni wysłuchali 
utworów Violetty Villas pięknie 
zaprezentowanych przez sek-
cję wokalną Domu Kultury w 
składzie Martyna Witek, Julia  
Goszczyk, Patrycja Gała, Wero-
nika Blażejewska, przy akompa-
niamencie Arkadiusza Gustawa 
i Borysa Kaźmierczaka. 
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Rodzina polonijna
Uczniowie z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta  w Witoszycach  uczestniczyli w realizacji projektu  „Biało-czerwone ABC. 
Program partnerstwa szkół”, który  jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. 
Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, 
geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Projekt „Biało-czerwone ABC. 
Program partnerstwa szkół” jest 
programem  dwuletnim, obej-
muje lata kalendarzowe 2017 i 
2018. Współpraca szkół jest re-
alizowana :
a) online, przy pomocy istnie-

jących portali, stron interne-
towych i mediów społeczno-
ściowych, które umożliwiają 
współpracę pomiędzy szkołami, 
uczniami i nauczycielami,
 b) poprzez wyjazdy edukacyjne 
uczniów i nauczycieli do part-
nerskich szkół zaplanowane tyl-
ko w jednym roku dwuletniej 
współpracy,
c) z wykorzystaniem multime-
diów.
Celem realizowanego projektu 
jest przede wszystkim nawiąza-
nie i wzmocnienie stałych part-
nerskich relacji pomiędzy gro-
nem pedagogicznym, uczniami 
szkół funkcjonujących w syste-
mie oświaty Ukrainy oraz szkół 
sobotnich funkcjonujących przy 
organizacjach polonijnych i 
wspólne przygotowanie się do 

obchodów 100. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości Polski, 
a także poznanie przez uczniów 
szkół w Polsce polskiego dzie-
dzictwa za granicą, w szczegól-
ności na Ukrainie.
W ramach projektu do Zespołu 

Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le im. Władysława Reymonta w 
Witoszycach przyjechała mło-
dzież Polskiej Szkoły sobotnio 
– niedzielnej im. I.J. Paderew-
skiego z Żytomierskiego Ob-
wodowego Związku Polaków na 
Ukrainie. Wspólnie realizowali-
śmy program poświęcony 100. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Program 
obejmował integrację dzieci, 
nauczycieli i społeczeństwa oraz 
wycieczki historyczne do miejsc 
pamięci w Poznaniu, Wrocławiu 
i Górze. Poznań odwiedziliśmy 
27 grudnia 2017r. Wspólnie z 
młodzieżą z Ukrainy zwiedzali-
śmy: Muzeum Powstania Wiel-
kopolskiego w Odwachu, Bazy-
likę Archikatedralną św. Piotra i 
Pawła, stare miasto, podziwiali-

śmy słynne poznańskie koziołki. 
Po powrocie z wycieczki grupa 
polsko – ukraińska wraz z opie-
kunami w ramach integracji 
udała się na nowo otwarte lo-
dowisko w Górze, gdzie zabawa 
była wyśmienita. Do Wrocławia 

pojechaliśmy następnego dnia 
czyli 28 grudnia 2017r., reali-

zację programu rozpoczęliśmy 
od Panoramy Racławickiej, mu-
zeum sztuki, zwiedziliśmy stary 
rynek i oczywiście udaliśmy się 

Wigilijno-noworoczne spotkanie 

do galerii na zakupy. Wcześniej 
spotkaliśmy się z Członkiem 

Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego Tadeuszem Sam-
borskim. Uczniowie również 
ćwiczyli swoje umiejętności po-
sługiwania się językiem polskim 
w rozmowach z naszymi ucznia-
mi, wspólnie śpiewali kolędy, 
uczestniczyli w lekcji historii 
poznając historię ojczyzny. Mło-
dzież z Ukrainy uczestniczyła we 

mszy św. w Górze w drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia. Za 
mile spędzony czas, nawiązanie 
nowych znajomości i  przyjaźni 

serdecznie dziękujemy Wikto-
rii Laskowskiej-Szczur Prezes 

Związku Polaków na Ukrainie, 
opiekunom dzieci z Polski i 
Ukrainy, Prezes Fundacji Wol-
ność i Demokracja z Warszawy. 
Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz dziękujemy za wspiera-
nie naszych działań mających na 
celu integrację i pomoc naszym 
rodakom za wschodnią granicą 
oraz przekazane upominki. Ser-
deczne podziękowania kieruje-
my dla Katarzyny Maksymczuk 
sołtys wsi Chróścina za udostęp-
nienie pomieszczeń w Domu 
Ludowym, w którym dzieci z 
Witoszyc i Żytomierza spoży-
wali śniadania i wspólne kolacje 
oraz za słodkie upominki. Go-
rące podziękowania dla Joanny 
Nakonecznej za przygotowanie 
wyśmienitego ciasta. Specjalne 
podziękowania kierujemy do 
Teresy Pusz, Wandy Szłabczyń-
skiej, Magdy Leśniarek za przy-
gotowywanie pysznych śniadań  
i kolacji. 

LESZEK STECKi

W dniu 16. 01. 2018 r. w sali 
OPS-u w Górze TPGiW oraz 
PZERiI zorganizowały tradycyj-
ne „Spotkanie Opłatkowe”. W 
części oficjalnej   zaproszonych 
gości, jak też zgromadzonych 
członków naszych stowarzyszeń 
przywitał prezes TPGiW Jerzy 
Jakuczun z Teresą Surmacz,  ży-
cząc wszystkim nieustającego 
zdrowia, poprawy warunków 
życia w Nowym Roku, skiero-
wał słowa podziękowania do 
Ireny Krzyszkiewicz Burmistrz 
Góry   za udzielaną pomoc dla 
organizacji. Natomiast Andrzej 
Rogala Zastępca Burmistrz w 

imieniu Pani Burmistrz jak i 
swoim   życzył wszystkim zgro-
madzonym wszelkiej pomyśl-
ności w roku 2018. Po wystą-
pieniach uczestnicy spotkania 
złożyli sobie wzajemne życzenia 
dzieląc się opłatkiem.  Potem 
odbyła się wspólna kolacja, 
wspólne śpiewanie kolęd, a na 
koniec pląsy na parkiecie. Or-
ganizatorzy spotkania serdecz-
nie dziękują Edycie Lisieckiej , 
Kierownik OPS za nieodpłatne 
udostępnienie sali klubowej. 
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Opowieść wigilijna
12 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Bro-
niewskiego odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu 
uczniów i absolwentów szkoły. Zaproszeni goście, przyjaciele 
szkoły, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie zobaczyli spektakl 
słowno-muzyczny na podstawie „Opowieści wigilijnej” Karo-
la Dickensa w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych, chóru 
szkolnego, zespołu flecistów pod kierunkiem nauczycielki Ka-
tarzyny Wiśniewskiej, pomysłodawczyni koncertu. O wyjątko-
wo klimatyczną, świąteczną scenerię zadbali uczniowie z pro-
jektu edukacyjnego ART.PROJEKT 2017.  

Spektakl pełen emocji, chwil 
kontemplacji nad własnym ży-
ciem, okraszony najpiękniejszy-
mi polskimi kolędami przeniósł 
wszystkich w inny wymiar, do-
starczył wielu wzruszeń. Wszyst-

Noworoczny Koncert w DK
W dniu 21 stycznia 2018 r. w górowskim Domu Kultury odbył się Koncert Noworoczny. Był 
to pierwszy koncert noworoczny i pierwszy, w którym połączono Big Band prowadzony przez 
Arkadiusza Gustawa z sekcją wokalną. 

Big Band prezentował się na 
Dniach Góry, Koncercie Muzyki 
Rozrywkowej, ale w tej formie 
wystąpił po raz pierwszy. Koncert 
składał się z pięciu części i były to: 
  część filmowa (I),  w której 
usłyszeliśmy muzykę z filmu 
animowanego «Shrek”; wiązankę 
utworów z filmu animowanego 
„Kraina lodu” z wokalem Oli-
wii Kędzierskiej; utwór z filmu 
animowanego „Toy Story” - „Ty 

druha we mnie masz” z wokalem 
Martyny Witek i Julii Goszczyk.
część o polce,  w której zespół 
przedstawił: polkę „Dziadek” w 
wykonaniu Borysa Kaźmierczaka 
- klarnet i Zbigniewa Śliwińskie-
go – akordeon oraz polkę „Sie-
dząc na krowie’ z wokalem Arka-

diusz Gustawa.
część z muzyką popularną, w 
której usłyszeliśmy: muzykę Elvis 
Selection, wiązankę muzyki Par-
ty Dance Mix, muzykę z filmu 
„Thiriller”, wiązankę muzyki La-
tin Gold. Ponownie część filmo-
wa (II), w której zaprezentowany 
został motyw przewodni filmu 
«Śniadanie u Tiffany›ego»- utwór 
«Moon River” z wokalem Agaty 
Śliwińskiej i wiązanka utworów  z 

filmów animowanych Walta Di-
sneya - Disney Film Favorites z 
wokalem Weroniki Błażejewskiej, 
Julii Goszczyk i Martyny Witek.
Na koniec Big Band uraczył wi-
dzów częścią świąteczną, a w niej 
wiązanką utworów świątecznych.
Koncert był wielką ucztą ducho-

wą, publiczność była tak zachwy-
cona, że poprosiła Big Band o bis 
i były owacje na stojąco.
21 stycznia to wyjątkowa data w 
kalendarzu - Dzień Babci. Nato-
miast w poniedziałek 22 stycz-
nia obchodzimy Dzień Dziadka, 
dlatego też część o polce była 
dedykowana naszym kochanym 
Babciom i Dziadkom z życze-
niami zdrowia, radości i miłości. 
Koncert zakończyła kawiarenka 

dla Babć i Dziadków połączona z 
degustacją domowych wypieków.

kim serdecznie dziękujemy za 
przybycie i wspólne przeżywa-
nie pięknych chwil.

Opłatek w Czerninie

Pomóż, abyśmy mogli pomagać
Możesz nam przekazać 1% swojego podatku. Jeśli Państwo 

wyrazicie wolę wsparcia To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci, 
aby mogło kontynuować swoje 
dalsze działania na rzecz dzieci, 
które potrzebują wsparcia, po-
mocy i troski oraz zabezpiecze-

nia podstawowych potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, by-
towych – prosimy o ofiarowanie nam 1 % swojego podatku. 
Dzieci zyskują, a Państwo nic nie tracicie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze prosi – zapal zie-
lone światełko dla dzieci gorszych szans jednym procen-
tem swojego podatku, wypełniając PIT za 2017 rok.

Nr KRS 0000502983 - Cel szczegółowy 1% - TPD Góra

LIGA OBONY KRAJU

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Patryiotyczne Organizacja Pożytku 
Publicznego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekaza-
nie 1% podatku na szczytny cel jakim jest:
szkolenie i organizacja czasu wolnego młodzie-
ży w zakresie patriotyczno-obronnego wycho-
wania, sportów obronnych, politechnicznych  

i wodnych (strzelectwo, crossy obronne, modelarstwo, krótkofalarstwo, ra-
dioorientacja sportowa, żeglarstwo i płetwonurkowanie) a także szkolenie 
żołnierzy rezerwy.

Numer KRS 0000086818
CEL SZCZEGÓŁOWY: ZR LOK GŁOGÓW-GÓRA 

Dziękujemy bardzo za okazane wsparcie

W Ratuszu w Czerninie już po 
raz siedemnasty odbyło się spo-
tkanie opłatkowe emerytów i ren-
cistów poprzedzone przepięknym 
koncertem kolęd, który się odbył 
w Filii Bibliotecznej. Dziękujemy 
za pomoc i wspieranie naszych 

działań  Burmistrz Irenie Krzysz-
kiewicz, Dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Górze Danucie Bier-
nackiej i ks. Januszowi Bobow-
skiemu proboszczowi parafii pw. 
św. Wawrzyńca w Czerninie, 
Radzie Sołeckiej Czerniny,  soł-

tysom Czerniny Dolnej i Ligoty 
oraz wszystkim, którzy pomocną 
dłonią przyczynili się do zorgani-
zowania tej uroczystości.

Opłatek u seniorów
11 stycznia br. na tradycyjnym 
„opłatku” spotkali się członko-
wie górowskiego Stowarzyszenia 
Klub Seniora „Pogodna Jesień”. 
Na spotkaniu obecni byli – w 
imieniu Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz Zastępca Bur-
mistrz Andrzej Rogala oraz w 
imieniu Kierownik OPS Edyty 
Lisieckiej zastępca Kierownik 
Mariola Palczyńska. Przybyli 
również członkowie zespołu śpie-
waczego „Niezapominajki” pod 

kier. Arkadiusza Gustawa. W 
sumie w spotkaniu uczestniczyły 
42 osoby. Na wstępie głos zabrał 
prezes Bronisław Barna, który 
pod kierunkiem Burmistrz Góry, 
Kierownik OPS i Dyrektor DK 
wypowiedział wiele ciepłych słów 
za okazaną pomoc i wsparcie. Na-
tomiast Zastępca Burmistrz Góry 
A. Rogala przekazał w imieniu 
Burmistrz jak i swoim własnych 
życzenia  noworoczne dla wszyst-
kich seniorów.  Po wystąpieniach  

gości nadszedł czas na część arty-
styczną w wykonaniu „Niezapo-
minajek”, które zaprezentowały 
znane i mniej znane kolędy. Po 
koncercie rozpoczęto składanie 
sobie indywidualnie życzeń i 
dzielenie się opłatkiem. Wigilijny 
posiłek, gwarne rozmowy i oczy-
wiście trochę pląsów w rytmie 
piosenek znanych z dawnych lat 
zakończyły ten sympatyczny i jak-
że ważny dla seniorów wieczór.

REd.
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Kompetencje kluczowe szansą sukcesu 
dla uczniów szkół Gminy Góra

Fundacja Pomocy Szkole im. E. 
Machniewicza i Gmina Góra 
otrzymały dofinansowanie w 
kwocie 715 219,72 zł na reali-
zację projektu pt. „Kompeten-
cje kluczowe szansą sukcesu dla 
uczniów szkół Gminy Góra”, w 
ramach  OŚI PRIORYTETO-
WEJ 10 EDUKACJA DZIA-
ŁANIE:10.2 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjal-
nej. PODDZIAŁANIE: 10.2.1 
Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej - konkursy 
horyzontalne NR PROJEKTU 
RPDS10.02.01-02-0074/17, 
którego głównym celem jest 
poprawa jakości procesu 
kształcenia w 6 dolnośląskich 
szkołach ogólnokształcących /
poziom SP i Gimnazjum/ dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Góra, osiągających 
najsłabsze wyniki edukacyjne 
w skali regionu, umożliwiają-
ca zwiększenie szans edukacyj-
nych uczniów poprzez wzrost 
ich kompetencji oraz wdroże-
nie przyjętych rozwiązań do 
praktyki szkół,  podniesienie u 
uczniów kompetencji kluczo-
wych oraz właściwych postaw 
i umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy i rozwijanie 
indywidualnego podejścia do 
ucznia, szczególnie ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjny-
mi.
Projekt obejmuje wsparciem 
303 uczennice i 323 uczniów 
odpowiednio uczących się w 
szkołach Gminy Góra, osiąga-
jących najsłabsze wyniki edu-
kacyjne w skali regionu.
Projekt jest realizowany w 6 
szkołach Gminy Góra: Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. W. Bro-
niewskiego/Gimnazjum Nr 2 
w Górze, ZSPiP w Czerninie /
SP w Czerninie i Gimnazjum, 
ZSPiP w Ślubowie, ZSPzOI w 
Glince, ZSPiP w Witoszycach.
Rekrutacja uczniów do projek-
tu odbyła się w szkołach, na 
podstawie diagnoz przeprowa-
dzonych przez powołane ze-

społy nauczycieli, opinii PPP 
w Górze. Nabór do projektu 
trwa w miesiącu styczniu. Je-
den uczeń może uczestniczyć 
w kilku rodzajach zajęć.
Od lutego w poszczególnych  
szkołach rozpoczną się zaję-
cia, realizowane w ramach 
projektu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
W. Broniewskiego/GIM NR 
2: warsztaty wyrównawcze: 
„Nie bój się matematyki”,  
„Zrozumieć chemię”, „Zrozu-
mieć fizykę”, „Zrozumieć bio-
logię”, „Zrozumieć geografię”, 
koła zainteresowań: „Mate-
matyka dla orłów”,  „Tajem-
nice życia”, „Matematyka a 
technologia informacyjna”, 
zajęcia terenowe w: Centrum 
Edukacji Przyrodniczej i Eko-
logicznej „Ekosystem lasu” w 
Żmigrodzie, na Uniwersyte-
cie Wrocławskim (Muzeum 
Człowieka) „Ewolucja czło-
wieka”.
ZSPiP w Czerninie/GIMNA-
ZJUM: zajęcia wspierające z 
psychologiem, terapia peda-
gogiczna, koła zainteresowań: 
warsztaty: biologiczno-geo-
graficzne, matematyczno-che-
miczne, przyrodnicze- fizyka,  
z informatyki, językowe-an-
gielski, językowe – niemiecki, 
Zajęcia wyjazdowe: z przy-
rody - Nadleśnictwo „Góra 
Śląska”, Dolnośląski Festiwal 
Nauki we Wrocławiu, Multi-
centrum w Jeleniej Górze. 
SP w Czerninie ZSPGiP w 
Czerninie: zajęcia korekcyj-
no - kompensacyjne, terapia 
pedagogiczna, koła zaintere-
sowań: warsztaty: z przyrody, 
matematyki, informatyki, 
językowe – angielski. Zajęcia 
wyjazdowe: z przyrody- Nad-
leśnictwo „Góra Śląska”, Dol-
nośląski Festiwal Nauki we 
Wrocławiu, Multicentrum w 
Jeleniej Górze, Sala stymu-
lacji sensorycznej w PPP w 
Górze.
ZSPiP Ślubowie: zajęcia z ele-
mentami terapii pedagogicz-
nej, zajęcia Recepta na sukces 
z przyrody, zajęcia „Równaj 
do najlepszych” z przyrody, 

zajęcia „Prostujemy zakręty 
matematyczne”, zajęcia Spe-
cjalne potrzeby edukacyjne, 
koła zainteresowań: zajęcia 
„Odkrywamy tajemnice przy-
rody”, zajęcia „Supermatema-
tyk”, zajęcia „Będę mistrzem 
matematyki”. Zajęcia wyjaz-
dowe: Ogrody Doświadczeń 
i Humanitarium, Muzeum Le-
śnictwa w Gołuchowie, Explo-
raPark we Wrocławiu. 
ZSPzOI w Glince: zajęcia: 
„Matematyka na co dzień”,  
„Komputer i ja”, „Mali Przy-
rodnicy”, „Terapeucik”, z j. 
angielskiego, logopedyczne, 
koła zainteresowań: „Naukow-
cem zostanę, matematykę z 
przyrodą chętnie poznaję”, 
„Polubić matematykę – klub 
poszukiwaczy wiedzy”, „Cie-
kawe, dlaczego… - czytanie 
tekstów przyrodniczych”, „Ta-
jemnice przyrody”, „Tropiciele 
i odkrywcy”. Zajecia wyjaz-
dowe: Ogrody Doświadczeń, 
Humanitarium, Park wodny 
we Wrocławiu, ExploraPark 
we Wrocławiu. 
ZSPiP w Witoszycach: zajęcia:  
z j. angielskiego, Logopedia, 
Terapia Pedagogiczna, koła 
zainteresowań: warsztaty przy-
rodnicze „Co w trawie pisz-
czy?”, koło z j. angielskiego, 
Koło artystyczne, Koło mate-
matyczne rozwijające kompe-
tencje cyfrowe, Koło teatralne, 
Koło matematyczne. Zajęcia 
wyjazdowe: Dolnośląski Festi-
wal Nauki we Wrocławiu, Sala 
doświadczania świata w PPP w 
Górze. 
 Dodatkowo w ramach pro-
jektu Gmina Góra dokona za-
kupu i wyposaży każdą szkołę              
w: tablicę interaktywną i wy-
posaży w każdej szkole pra-
cownię przyrodniczą. 
Realizacja projektu trwa od 
01.01.2018 r. do 30.06.2019r.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 18.01.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.  
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,0048 ha, położonej w obrębie m. Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1814/8.
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.

O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E

Kontrole Tekom-u
Przeprowadzone w ostatnim 
okresie kontrole przez Techni-
kę Komunalną „Tekom” Sp z o. 
o. w Górze ujawniły, że w wielu 
przypadkach pomimo zadekla-
rowania  selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych, obowiązek 
ten nie jest wykonywany przez 
mieszkańców. Stwierdzono, że w 
pojemnikach z odpadami komu-
nalnymi zmieszanymi znajdują 
się odpady podlegające segregacji, 
np. papier, puszki po napojach, 
butelki plastikowe typu PET, bu-

telki szklane, itp.  Do właścicieli 
nieruchomości, u których ujaw-
niono nieprawidłowości zostały 
wysłane upomnienia. Kontrole 
pod kątem prawidłowej segregacji 
są nadal kontynuowane, a wobec 
osób niewywiązujących się z zade-
klarowanych obowiązków będą 
wszczynane postępowania admi-
nistracyjne i naliczone w drodze 
decyzji administracyjnej opłaty 
- tak jak za odpady komunalne 
niesegregowane.

AG

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 16.01.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości rolnej o powierzchni całkowitej 1,5004 ha, położonej w obrębie m. Góra, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 3/4.
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 dnia 08.01.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu ograni-
czonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,0243 ha, położonej w obrębie Sołectwa Glinka oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 308.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Glinka.
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 dnia 08.01.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,1561 ha, położonej w obrębie Sołectwa Radosław oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka nr 137/1.
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.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 08.01.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,3754 ha, położonej w obrębie Sołectwa Chróścina oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka nr 347/3.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Chróścina.
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 dnia 08.01.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,3906 ha, położonej w obrębie miasta Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1235.
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 dnia 11.01.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,1789 ha, położonej w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 43/5.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Wierzowice Małe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościai i Spraw Komunalnych – 
pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE

JuSTYNA dąBROWSKA

TOmASZ WOźNiCZKA TERESA WiTKOWSKA

Podsumowanie projektów
28 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu miała miejsce uroczystość 
wręczenia certyfikatów laureatom Dolnośląskiej Akademii Samorządu. W spotkaniu z twórcami 
nagrodzonych projektów i ich opiekunami wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego  
Cezary Przybylski, Pełnomocnik Marszałka ds młodzieży Krystian Ulbin oraz prezes Fundacji 
„Merkury” Waldemar Wiehs

W tym roku odbyła się druga 
edycja projektu, do której osta-
tecznie zostało zakwalifikowa-
nych tylko 14 młodzieżowych 
inicjatyw z całego Dolnego 
Śląska. Jedną z nich była pro-
pozycja uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze 
pod hasłem „Już za rok wybory! 
Akcja propagująca uczestnictwo 
w wyborach samorządowych w 
2018 roku”.
Projekt licealistów miał charak-
ter autorski, tj. uczniowie sami 
określili temat, wytyczyli cele 
oraz zadania do wykonania by 
akcja przyniosła pożądany sku-
tek. Głównym zamierzeniem 
uczestników projektu było 
zwróceni młodzieży na problem 
zbyt niskiej frekwencji wybor-
czej w naszym kraju. W obliczu 
zbliżających się w przyszłym 
roku wyborów samorządowych 
to niezwykle ambitne zamie-
rzenie jest jak najbardziej „na 
czasie”.
W działaniach nad realizacją 
tego ambitnego zamierzenia 
brała udział 5-cio osobowa 
grupa inicjatywna w składzie: 
Aleksandra Żmiejewska, Oli-
wia Berus, Weronika Bordu-
lak, Magdalena Nowakowska i 
Janusz Willman. Opiekunem 
grupy i głównym koordynato-
rem projektu był Tomasz Woź-
niczka, nauczyciel historii i wos 
w ZSO w Górze.
Uczniowie wytyczyli sobie 4 
podstawowe zadania, które w ca-
łości zostały wykonane w okre-
sie przewidzianym na realizację 
projektu. Licealiści przeprowa-
dzili akcje propagujące udział w 
wyborach w szkołach na terenie 

Góry. W tym celu zorganizowali 
spotkania z uczniami oddziałów 
gimnazjalnych SP nr1 i SP nr 3 
oraz Gimnazjum Dwujęzyczne-
go i wybranych klasach Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze. 
W ich trakcie odbywały się tzw. 

„sesje plakatowe”, pogadanki 
o charakterze informacyjnym 
oraz konkurs z nagrodami nt. 
organizacji i działania samo-
rządów terytorialnych i prawa 
wyborczego pod hasłem „Wiem 
jak działają samorządy. Idę na 
wybory!”. Ponadto młodzież 
górowskich szkół otrzymała fol-
dery i ulotki propagujące udział 
w wyborach samorządowych. 
Jak podkreślali twórcy projek-
tu, istotnym ich zadaniem było 
to, żeby zawarte w nich treści 
dotarły nie tylko do samych 
uczniów, ale przede wszystkim 
do osób z ich najbliższego gro-
na. Ostatnim działaniem w ra-
mach projektu było spotkanie z 
Sekretarzem Gminy Góra Tade-
uszem Otto, który przedstawił 
działanie samorządów oraz za-
poznał z organizacją wyborów 
na ziemi górowskiej.
W trakcie spotkanie z organiza-
torami Dolnośląskiej Akademii 
Samorządu w Urzędzie Marszał-
kowskim we Wrocławiu zostały 
wręczone certyfikaty uczestni-
kom wszystkich nagrodzonych 
projektów po czym młodzież 
zaprezentowała podjęte przez 
siebie działania, a dokonali 
tego, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przy-
bylski wraz z Pełnomocnikiem 
Marszałka ds. młodzieży Kry-
stianem Ulbinem oraz prezesem 
Fundacji „Merkury” Walde-

marem Wiehsem. W imieniu 
grupy inicjatywnej górowskich 
licealistów, certyfikaty odebra-
li - Magdalena Nowakowska i 
Janusz Willman. W spotkaniu 
uczestniczył opiekun górow-
skiej grupy inicjatywnej Tomasz 
Woźniczka, nauczyciel historii i 
wos.
W swoim wystąpieniu Marsza-
łek zwrócił uwagę na ogromne 
zaangażowanie młodzieży w 
działaniach na rzecz rozwijania 
idei samorządności. Pogratu-
lował znakomitych pomysłów 
i wyraził życzenie, że będą one 
rozwijane w kolejnych latach. 
Jednocześnie zachęcił wszyst-
kich laureatów by w dalszym 
ciągu próbowali podejmować 
inicjatywy na rzecz rozwoju wła-
snych regionów. Podziękował 
też opiekunom grup młodzieżo-
wych za udzielanie cennych rad 
i wskazówek w celu realizacji 
poszczególnych projektów.
W drugiej części młodzież pre-
zentowała swoje projekty i trze-
ba przyznać, że wszystkie zasłu-
giwały na wielkie słowa uznania. 
Reprezentanci górowskiej grupy 
w krótkiej prezentacji pokaza-
ła jakie działania zostały przez 
nich podjęte, aby pobudzić do 
większej aktywności środowisko 
górowskie przez nadchodzący-
mi wyborami samorządowymi. 
Organizatorzy zwrócili uwagę 
na fakt, że uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Górze, nagrodzeni zostali już 
po raz trzeci. Przypomnijmy, w 
ubiegłym roku w trakcie pierw-
szej edycji wyróżnione zostały 
dwa zgłoszone przez młodzież 
ZSO projekty - „Młodzieżowa 
Rada Miasta Góra” i „Budżet 
Obywatelski Góra”. Obydwa 
przedsięwzięcia realizowane 
były przez dwie 5-osobowe gru-
py licealistów w grudniu ubie-
głego roku.
Cieszy zaangażowanie młodzie-
ży górowskiego liceum i czeka-
my na kolejną edycję Dolnoślą-
skiej Akademii Samorządu.

Podsumowanie akcji krwiodawstwa
9 stycznia 2018 r. w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. Janusza Korczaka w 
Wąsoszu zorganizowana została 
akcja zbiórki krwi „Zrób przelew 
życia. Oddaj krew!” we współ-
pracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Głogowie.
Na apel o włączenie się do akcji 
odpowiedziało 38 osób, które 
po wypełnieniu kwestionariusza 
osobowego i zbadaniu krwi oraz 
weryfikacji stanu zdrowia, mo-
gły przystąpić do oddania krwi. 
Wśród nich znaleźli się pełnoletni 
uczniowie Ośrodka, którzy zade-
klarowali chęć pomocy i oddali 
krew.
Każdorazowo pobiera się 450 
ml płynu. W sumie podczas ak-
cji w placówce zebrano ponad 
10 litrów krwi od 23 osób speł-
niających kryteria umożliwiające 
zostanie dawcą. Zbiórka krwi w 
Ośrodku została połączona z inną 
akcją pod nazwą „Słodka krew”. 
Polegała ona na zbiórce otrzyma-
nych przez krwiodawców słodko-
ści na rzecz dzieci z Domu Dziec-
ka „Wiosna” w Krzydlinie Małej. 
Rada Wolontariatu placówki ze-

brała w ramach akcji ponad 80 
czekolad oraz słodkich napojów. 
Współpraca z Domem Dziecka 
w Krzydlinie Małej trwa już kilka 
lat, a to była jedna z możliwości 
by w 2018 roku wesprzeć potrze-
bujące dzieci.
Wiadomym jest, że w Polsce bra-
kuje krwi, o czym media infor-
mują co jakiś czas. Wprawdzie 
liczba polskich krwiodawców 
wynosi około pół miliona, ale to 
wciąż za mało. Co 15 sekund ktoś 
potrzebuje krwi, dosłownie każdy 
może uratować komuś życie. Wy-
starczy podarować krew. Krwio-
dawca to człowiek, który w sensie 
dosłownym ratuje życie. Mając to 
na względzie Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Wąso-
szu podejmuje kroki, aby kolejna 
akcja krwiodawstwa odbyła się 
jeszcze w tym roku szkolnym.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim uczestnikom za 
włączenie się w tak piękną akcję 
na rzecz wspólnego niesienia 
pomocy oraz już dziś deklarują 
jej kontynuację.

Nazwy mówią
„Nazwy mówią” to tytuł wykła-
du jaki przeprowadził Mirosław 
Żłobiński w Zespole Szkół im. 
gen. Sylwestra Kaliskiego w Gó-
rze 9 stycznia 2018 r. w Zespole 
Szkół im. gen. Sylwestra Kali-
skiego w Górze odbyła się nie-
codzienna lekcja historii i języka 
polskiego. 

Na zaproszenie Samorządu 
Uczniowskiego - Mirosław Żło-
biński, regionalista, działacz 
społeczny oraz znawca historii 
ziemi górowskiej poprowadził 
interdyscyplinarny wykład pod 
tytułem „Nazwy mówią”. Wy-
jaśnił szerokiej grupie zaintere-
sowanych tematem uczniów, na 
przykładzie nazw miejscowości 
powiatu górowskiego, na czym 

polega różnica między nazwami 
topograficznymi, dzierżawczymi, 
służebnymi czy kulturowymi. 
Uczestnicy spotkania dowiedzie-
li się skąd wzięły się nazwy Czar-
noborsko, Grabowno, Sądowel, 
Chróścina, Gola, Czernina, 
Wąsosz i wiele innych. Ponad-
to poznali historię pocztówki i 

dowiedzieli się, kto jest pomy-
słodawcą tej nazwy użytkowej. 
Mieli również okazję zobaczyć 
kilka unikalnych pocztówek z 
Góry i okolic. Zajęcia miały bar-
dzo interesującą formę, a przeka-
zane treści pozostaną w pamięci 
uczniów na bardzo długo.
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TOmASZ WOźNiCZKA

Awansowały do kolejnego etapu
Uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze po zwycięstwie w szkolnym etapie 
awansowały do wojewódzkiej V Olimpiady „Solidarności” Dwie dekady historii

Malwina Marcinkowska i Alek-
sandra Żmiejewska, uczennice 
kl. IIa Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Adama Mickiewicza 
w Górze, awansowały do etapu 
wojewódzkiego V Olimpiady 

„Solidarności” Dwie dekady hi-
storii. Organizatorem cieszące-
go się z roku na rok coraz więk-
szym powodzeniem konkursu 
jest Fundacja Centrum „Soli-
darności” w Gdańsku. Jest to in-
stytucja zajmująca się edukacją i 
promowaniem wiedzy o histo-
rii najnowszej, w szczególności 

okresu ustrojowych przemian i 
budowania struktur demokra-
tycznego państwa polskiego. 

Edukacyjne przedsięwzięcie 
honorowym patronatem objął: 
Minister Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, NSZZ 
„Solidarność”, Instytut Pamięci 
Narodowej oraz Ośrodek Roz-
woju Edukacji.
Pierwszy etap konkursu od-
był się 28 listopada 2017 roku 
w ponad 500 szkołach na te-
renie całej Polski. Do rywali-
zacji przystąpiło kilka tysięcy 
uczniów, wyłącznie klas drugich 
liceum bądź trzecich techni-
kum. Zadaniem uczestników 
było rozwiązanie przygotowa-
nego przez organizatorów testu 
wielokrotnego wyboru. Awans 
do etapu wojewódzkiego mogli 
uzyskać tylko dwaj uczniowie 
z danej szkoły, którzy w pierw-
szej rundzie konkursu uzyskali 

najlepszy wynik i jednocześnie 
posiadali określony przez orga-
nizatorów limit punktów. 
2 stycznia 2018 organizatorzy 
ogłosili oficjalne wyniki pierw-
szego etapu. Do etapu woje-
wódzkiego V edycji Olimpiady 
Solidarności zakwalifikowało się 
808 uczniów z 417 szkół z całej 
Polski, z czego w województwie 
dolnośląskim rywalizować bę-
dzie 76 uczniów.
W Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza w Gó-
rze do konkursu przystąpiło 5 
uczniów kl. IIa, najlepsze wy-
niki uzyskały Malwina Marcin-
kowska i Aleksandra Żmiejew-
ska. Z tego względu będą repre-
zentować górowską placówkę w 
etapie wojewódzkim, który od-
będzie się 15 marca 2018 roku 
we Wrocławiu. Opiekunem me-
rytorycznym górowskich lice-
alistek jest Tomasz Woźniczka, 
nauczyciel historii i wos.
Do etapu centralnego awansuje 
z każdego województwa tylko 
po 3 najlepszych zawodników 
etapu wojewódzkiego. Zapo-
wiada się więc bardzo ciekawa 
rywalizacja, w której, biorąc 
pod uwagę wyniki uzyskane w 
pierwszym etapie, górowskie 
uczennice nie są pozbawione 
szans na zajęcia wysokich lokat.
Gratulujemy sukcesu, trzyma-
my kciuki i życzymy powodze-
nia

Sukcesy Zespołu Szkół 
w Halowej Piłce Nożnej
W dniach 8 i 9 stycznia 2018 r. 
Zespół Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze był uczestni-
kiem i organizatorem 1/4 finału 
wojewódzkich rozgrywek w Ha-
lową Piłkę Nożną w ramach dol-
nośląskiej Licealiady 
8 stycznia na hali Arkadia chło-
pięca drużyna Zespołu Szkół w 
Górze gościła drużyny chłopców 
z Zespołu Szkół w Chocianowie, 
Zespołu Szkół im. Jana Wyży-
kowskiego w Głogowie i Zespół 
Szkół Miedziowego Centrum 
Kształcenia Kadr w Lubinie.

Z dużym powodzeniem zakoń-
czyły się tego dnia rozgrywki 
dla chłopców z Zespołu Szkół w 
Górze. Drużyna z dużą przewagą 
zdobyła I miejsce a tym samym 
zakwalifikowała się do półfinału 
województwa dolnośląskiego. 
Rozgrywki odbędą się 27 lutego 
2018 r. w Lubinie.
Skład drużyny chłopców z Ze-
społu Szkół im. gen Sylwestra 
Kaliskiego w Górze:
Kaszkur Kamil, Krzemień Do-
minik, Makles Krystian, Miko-
łajczyk Krzysztof, Miszczyk Ka-
mil, Miszczyk Marcel, Sobczyk 
Sławomir, Tupiec Łukasz, Wło-
darczyk Dawid, Zarzycki Bartek, 
Zarzycki Maciej, Żurawiński 
Bartosz

Opiekunem drużyny był An-
drzej Jasiak
Natomiast 9 stycznia w Górze 
drużyna żeńska dziewcząt z Ze-
społu Szkół w Górze stawiła czo-
ła na boisku drużynom z Zespołu 
Szkół w Chocianowie, Zespołu 
Szkół im. Jana Wyżykowskiego 
w Lubinie i I Liceum Ogólno-
kształcącego w Głogowie.
Po zaciętej i pełnej emocji wal-
ce drużyna dziewcząt z Zespołu 
Szkół w Górze zajęła III miejsce.
Pomimo nie zakwalifikowania 
się do dalszych rozgrywek dziew-

częta spotkała miła niespodzian-
ka. Trener sekcji kobiet Chrobry 
Głogów, który przyglądał się 
bacznie rozgrywkom, zapropo-
nował pięciu uczennicom tre-
ningi w klubie.
Skład drużyny dziewcząt z Ze-
społu Szkół im. gen Sylwestra 
Kaliskiego w Górze:
Andrynowska Izabela, Bartko-
wiak Weronika, Ciupek Kata-
rzyna, Czajkowska Magdalena, 
Nawrot Aleksandra, Niedźwiec-
ka Magdalena, Panicz Ewa, Po-
czynek Oliwia, Prymel Patrycja, 
Tumiłowicz Sylwia, Węglewska 
Paulina, Zawisła Sara
Opiekunem drużyny była 
Agnieszka Nawrocka

AGNiESZKA NAWROCKA, ANdRZEJ JASiAK

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
10 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze został przeprowadzony I 
etap XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Uczestniczyło w nim 16 uczniów 
z I i II klas licealnych, większość z 

nich realizuje profil z rozszerzoną 
geografią. Młodzież miała za za-
danie rozwiązać test złożony z 50 

pytań z zakresu ekologii. Odpo-
wiedzialnymi za przeprowadzenie 

I etapu byli - Irena Dziamarska, 
nauczyciel biologii i Bogusław 
Sitnik, nauczyciel geografii.

Celem olimpiady jest kształtowa-
nie wśród młodzieży świadomo-
ści ekologicznej i odpowiednich 
postaw względem środowiska 
przyrodniczego a także budzenie 
i rozwijanie zainteresowań przy-
rodniczych. Olimpiada ma za 
zadanie pobudzać aktywność ba-
dawczą, inspirować do podejmo-
wania inicjatyw działań praktycz-
nych na rzecz ochrony przyrody, 
poprawy stanu środowiska, krajo-
brazu oraz warunków życia ludzi.
Organizatorem merytorycznym 
i patronem jest Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego przy 
wsparciu Ministra Środowiska 
oraz jednostek Ligi Ochrony 
Przyrody.

iRENA dZiAmARSKA

P C P R w Górze informuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że 
rozpoczęło nabór wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie:
- dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych,
- dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicz-
nych oraz w komunikowaniu się,
- dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
UWAGA !!!
Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się druki wniosków o dofinanso-
wanie: Druki dostępne są na stronie www.pcprgora.samorzady.pl w 
zakładce druki do pobrania.
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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)

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Kruszyniec, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 131/3 o powierzchni całkowitej 0,4772 ha, sklasyfikowana jako: RV.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076018/3. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej MN/U,  dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 29 grudnia 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 49.200,00 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 28 LUTEGO 2018 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 lutego 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 131/3”. Data wniesienia 
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu 
wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych     i Administracji, jeżeli wymagają 
tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada   na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty 
zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.

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

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

I  przetarg  ustny  nieograniczony
na  sprzedaż  następujących nieruchomości: 

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł

1922/3
z udziałem
¼ części dz. nr 
1922/6

0,1479

LE1G/

00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana,
położona  w
Górze w rejonie   ulic Armii 
Polskiej- Mickiewicza.

Nieruchomość 
przeznaczona 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną oraz 
usługi nieuciążliwe

na 
własność

   84.840,00

( słownie: 
osiemdziesiąt cztery 
tysiące osiemset 
czterdzieści złotych 
00/100)              

1922/4
z udziałem
¼ części dz. nr 
1922/6

0,1450

LE1G/

00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana,
położona  w
Górze w rejonie                   ulic 
Armii Polskiej - Mickiewicza.

Nieruchomość 
przeznaczona 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną oraz 
usługi nieuciążliwe

na 
własność

  72.750,00

( słownie: 
siedemdziesiąt dwa 
tysiące siedemset  
pięćdziesiąt złotych 
00/100)              

1922/5
z udziałem
¼ części dz. nr 
1922/6

0,1643

LE1G/

00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana,
położona  w
Górze w rejonie                    ulic 
Armii Polskiej- Mickiewicza

Nieruchomość 
przeznaczona 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną oraz 
usługi nieuciążliwe

na 
własność

  81.350,00

( słownie: 
osiemdziesiąt jeden 
tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt złotych 
00/100)              

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą  z  dnia 11. o podatku od 
towarów i usług  ( Dz. U.  z  2017 r., poz. 1221    z późniejszymi zmianami)
Działki podlegają sprzedaży  wraz z udziałem ¼ części  w prawie współwłasności działki nr 1922/6 o powierzchni 0,0760 ha, stanowiącej 
drogę wewnętrzną.
Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia do sieci  (mediów). Dojazd do nieruchomości drogą z kostki brukowej  i gruntową drogą 
wewnętrzną. Warunki obsługi nieruchomości   z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, 
w oparciu  o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można  
uzyskać w Urzędzie Miasta    i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.
nr 106, tel. 65 5443628.
Wadium  w  wysokości : 
- za działkę nr 1922/3 – 8.480,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100),
- za działkę nr 1922/4 – 7.280,00 zł ( słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100),
- za działkę nr 1922/5 – 8.140,00 zł ( słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)
należy  wpłacić gotówką  najpóźniej do dnia 23 lutego 2018 r. na konto Gminy Góra –    45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 lub do godz. 
1400  w  kasie Urzędu Miasta i Gminy  w Górze  - pok. nr 24 (na parterze). W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej działki wymagana 
jest wpłata takiej ilości wadium.
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 28 LUTEGO 2018  O GODZINIE 900    W   POK.  NR 106  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA I  GMINY  W  
GÓRZE,                                 NA  KAŻDĄ  DZIAŁKĘ  INDYWIDUALNIE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie  i przedłożą komisji przetargowej w 
dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych  -  aktualny wypis z rejestru , właściwe pełnomocnictwa,
dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli wymagają  tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz.U. z  
2017 r.,                 poz. 2278).
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  z  dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –  upłynął  w dniu 
03.01.2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg  zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika 
od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się  w 
terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu  podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO ODWOŁANIA  PRZETARGU TYLKO Z  WAŻNYCH  PRZYCZYN.

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

  656/70 0,0090 LEG/
00081420/2

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie ulicy 
Piastów

Nieruchomość jest przeznaczona pod  
usługi nieuciążliwe oraz urządzenia 
komunikacyjne. Nieruchomość znajduje 
się w ścisłej strefie „A” ochrony 
konserwatorskiej.

na 
własność

 5.900,00
( słownie: 
pięć tysięcy dziewięćset 
złotych  00/100)

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą         z  dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu  o 
faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami 
hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są  od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać 
w Urzędzie Miasta    i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami    i Spraw Komunalnych - pok.
nr 106, tel.65 5443628.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 590,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia     15 lutego 2018 r.   na konto Gminy Góra PKO BP S.A.  O/ Góra 
nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 656/70 ”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 LUTEGO 2018 r. O GODZINIE 900 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i  przedłożą komisji przetargowej  w 
dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących 
podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli wymagają tegoprzepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami    z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) – upłynął 08.01.2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika 
od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się    w 
terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona 
o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe 
ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

272/1 0,5076
LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie  ul. Dębowej

Nieruchomość jest przeznaczona pod  usługi, 
przemysł, bazy i składy na 

własność  102.500,00

272/3 0,2480 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie  ul. Dębowej

Nieruchomość jest przeznaczona pod  usługi 
nieuciążliwe i urządzenia komunikacyjne. na 

własność 50.200,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą   z  dnia 11.03.2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
Działki nie są wyłączone z produkcji rolnej i nie są uzbrojone. Dostęp  do działek drogą gruntową. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń 
infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt,  w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego 
nabywcę. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.nr 106, tel. 655443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
– www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium  w  wysokości : 
- za działkę nr 272/1                            -    10.250,00 zł
- za działkę nr 272/3                            -      5.020,00 zł, 
należy  wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia 1 marca 2018 r.  w kasie Urzędu do godz. 14:00 lub na konto Gminy Góra - PKO BP S.A. O/Góra nr 45 
1020 5226 0000 6202 0497 0226    z dopiskiem „Przetarg na działkę nr …....”. W przypadku zamiaru nabycia dwóch działek wymagana jest wpłata 
dwóch wadium.

PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 7 MARCA 2018 r. O GODZINIE 9:00 POKÓJ  NR  106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE  -  NA  
KAŻDĄ   DZIAŁKĘ  INDYWIDUALNIE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie  i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu 
przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić  upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i 
Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców ( Dz. U.    z 2017 r., poz. 
2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z   2016 r. , poz.2147 z późniejszymi zmianami) – upłynął  8 stycznia 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,   a w przypadku uchylenia się uczestnika od 
zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium 
podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i  koszty sądowe ponosi w całości nabywca 
nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.

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:
Góra, ul. Poznańska 10/10
Góra, ul. Stefana Żeromskiego 2/1

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych– pok.106 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra
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 Góry Nr LV/408/14   z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 
lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, w godzinach pracy urzędu, 
oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pod adresem http://www.bip.gora.com.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  07 marca 2018 r. o godz. 
12:00 w sali 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze.

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 Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 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: umig.kancelaria@gora.com.pl  w terminie do dnia 30 marca 2018 r.

Burmistrz Góry
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

833/23 0,0016 LE1G/
00081420/2

Nieruchomość 
niezabudowana
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy Armii 
Krajowej.

Nieruchomość jest przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną o niskiej intensywności 
oraz usługi nieuciążliwe.
Nieruchomość znajduje się w ścisłej 
strefie „ A” ochrony konserwatorskiej.

na 
własność 1.200,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie  z   ustawą    z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1221 z późniejszymi zmianami)
Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości bezpośrednio graniczących  z przedmiotową nieruchomością  ze względu na niewielką powierzchnię i kształt ww. działki 
oraz brak dostępu do drogi publicznej.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące 
w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.nr 
106, tel.65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy    w Górze – www.gora.com.pl w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 120,00 zł, należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia 14 lutego 2018 r. na konto Gminy Góra – PKO BP S.A. O/ Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 
0226  z dopiskiem „Przetarg  na działkę nr 833/23”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 LUTEGO 2018 r. O GODZINIE 9 00 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia   14 lutego 2018 r.  do godziny 15:00 przesłać lub przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy    w Górze 
przy ul.  Adama Mickiewicza nr 1 – pok. nr 106 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia i dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości przyległej    oraz  
dokonanie wpłaty wadium.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) 
najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. w dniu       19 lutego  2018 r.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty 
wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają 
tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami    
z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) – upłynął     8 stycznia 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, 
wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się       w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia 
aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

BURMISTRZ   GÓRY
o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

  125 0,9410 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulic Poznańskiej i 
Królowej Jadwigi.

Nieruchomość jest przeznaczona  na cele 
aktywności gospodarczej na 

własność
186.500,00
( słownie: sto 
osiemdziesiąt sześć 
tysięcy pięćset złotych  
00/100)

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą         z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
 Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu  o faktyczne zapotrzebowanie 
określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są  od 
wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące  w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki  
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.nr 106,   tel.65 5443628.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 18.650,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r.  na konto Gminy Góra PKO BP S.A.  O/ Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 
0226,   z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 125 ”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  6 MARCA 2018 r. O GODZINIE 800 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  w wyznaczonym terminie i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty 
wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają 
tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami                   
z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) – upłynął 08.01.2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, 
wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się                w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia 
aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN

O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

  2940 0,0749 LEG/
00081971/9

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie ulicy 
Bukowej.

Nieruchomość jest przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z prawem 
prowadzenia działalności 
gospodarczej i rzemiosła.

na 
własność

 48.200,00
( słownie: czterdzieści 
osiem tysięcy dwieście 
złotych  00/100)

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą         z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
 Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt,  w oparciu  o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego 
nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są  od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące  w/w 
nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta     i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.  nr 106, tel.65 5443628.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 4.820,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r.  na konto Gminy Góra PKO BP S.A.  O/ Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226,         z 
dopiskiem „Przetarg na działkę nr 2940 ”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  6 MARCA 2018 r. O GODZINIE 900 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami                   z dnia 
21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) – upłynął 08.01.2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na 
rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się                w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości 
nabywca nieruchomości.

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

1369/7 0,1599 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy
Polnej.

Nieruchomość jest przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i usługi nieuciążliwe oraz urządzenia 
komunikacyjne.

na 
własność 48.600,00

1369/8 0,1995 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy
Polnej.

Nieruchomość jest przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i usługi nieuciążliwe oraz urządzenia 
komunikacyjne.

na 
własność 60.550,00

1369/9 0,1663 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy
Polnej.

Nieruchomość jest przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i usługi nieuciążliwe oraz urządzenia 
komunikacyjne.

na 
własność 50.500,00

1369/12 0,1477 LE1G/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  w 
rejonie ulicy
Polnej.

Nieruchomość jest przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i usługi nieuciążliwe oraz urządzenia 
komunikacyjne.

na 
własność 45.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie  z   ustawą    z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r. , poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
Działki nie są wyłączone z produkcji rolnej i nie posiadają przyłączy   do mediów. Dojazd do w/w nieruchomości droga gruntową. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury 
technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są 
obciążone wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe  informacje  dotyczące  w/w  nieruchomości  można  uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w 
Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel.65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy  w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium  w  wysokości: 
- za działkę nr 1369/7               -    4.860,00 zł, 
- za działkę nr 1369/8               -    6.060,00 zł,          
- za działkę nr 1369/9               -    5.050,00 zł,
- za działkę nr 1369/12             -    4.500,00 zł
należy  wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia 1 marca 2018 r.  na konto Gminy Góra- PKO BP S.A. O/Góra nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226  z dopiskiem „Przetarg na działkę  nr …....”.
W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jedną działkę wymagana jest wpłata takiej ilości wadium.
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 7 MARCA 2018  O GODZINIE  8oo - POKÓJ                   NR  106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE  - NA  KAŻDĄ   DZIAŁKĘ  INDYWIDUALNIE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie  i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić  upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 
r. ( Dz.U. z  2016 r.,  poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –  upłynął 8 stycznia 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada 
na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w 
drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium  podlega zapłacie nie później  niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i  koszty sądowe ponosi w całości 
nabywca nieruchomości.

ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.
O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

   1238 0,8087 LE1G/
00073752/9

Nieruchomość
niezabudowana 
położona w Górze     
w rejonie ul.Lipowej.

Nieruchomość jest przeznaczona jako tereny 
aktywności gospodarczej.

na 
własność 122.200,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą         z  dnia 11.03.2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.710 z późniejszymi zmianami)
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać 
indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Dostęp do działki poprzez drogę gruntową. 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe 
informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Miasta                  i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych- pok. nr 106,  tel.65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i  Gminy w Górze – www.
gora.com.pl w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 12.220,00 zł, należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia  1 marca 2018 r. na konto Gminy Góra  –  PKO BP S.A. O/ Góra  nr 45 1020 5226 
0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 1238”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 7 MARCA 2018 r. O GODZINIE 10:00 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami       z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) –        upłynął 15 stycznia 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy 
sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub 
odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

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

       

O G Ł O S Z E N I E

        Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)    raz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,                    poz. 1490)

BURMISTRZ GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
Działki

Pow.
w ha

Nr KW Położenie
Opis

Przeznaczenie nieruchomości                            
i sposób jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena)*
wywoławcza  
 w zł netto

    1232 0,6234 LEG/
00073752/9

Nieruchomość
niezabudowana 
położona                           
w Górze w rejonie       
ul. Lipowej

Nieruchomość jest przeznaczona, 
jako tereny aktywności gospodarczej na 

własność 109.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z   ustawą z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Dostęp do działki drogą asfaltową. Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. 
Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie 
określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od 
wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze   ul. Adama Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel. 65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.pl 
w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości  10.900,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia  5 marca 2018 r. na konto Gminy Góra - PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 
0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr  1232”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 MARCA 2018 O GODZINIE 8:00         POKÓJ  NR 106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium   w wyznaczonym terminie i  przedłożą komisji przetargowej  w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty 
wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają 
tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami     
z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) – upłynął   27  października 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, 
wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się                  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania 
przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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LOK Góra zakończył sezon strzelecki
Pomimo przedświątecznego czasu w biurze zawodów odnotowano ponad 36 zgłoszeń startowych - tak duża frekwencja bardzo cieszy. Zawody rozegrano z postawy 
leżącej z karabinków systemu AK  Sporter kal.7,62x39 tzw. kałachy. 

Strzelanie odbywało się na dy-
stansie 100 metrów z przyrzą-
dów otwartych czyli muszka i 

szczerbinka. Każdy zawodnik 
poza środkami ochrony (okulary 
strzeleckie i nauszniki) miał do 
dyspozycji lunetę, dzięki której 

mógł na bieżąco śledzić trafienia i 
wprowadzać ewentualne korekty. 
Zawodnik oddawał 13 strzałów, 

z czego 10 najlepszych zliczano 
do wyniku klasyfikacyjnego. Za-
wody poprzedziła odprawa,  na 
której zapoznano strzelców z pro-

gramem zawodów i regulaminem 
strzelnicy. Przypomniano   też o 
zasadach bezpieczeństwa podczas 

strzelania. W tym roku naszymi 
gośćmi byli druhowie z Polowej 
Drużyny „Sokoła” z Leszna. Kole-
dzy zaprezentowali Karabinki sys-

Góra Kinder Cup
13 i 14 stycznia 2018r., rozegrany został halowy turniej  piłkarski  w ramach pierwszej edycji Halowych Turniejów Piłkarskich dla Dzieci im. Jana Dwornika „Góra 
Kinder Cup”. Na hali sportowej „Olimpia” dokonaliśmy uroczystego otwarcie największej imprezy piłkarskiej w Gminie Góra. Patronat Honorowy nad turniejami 
objęła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz.

13.01.br. na parkiecie „Olimpii” 
zameldowały się zespoły z roczni-
ków 2007/2008. W turnieju za-
grały: Górnik Lubin, Sparta Miej-
ska Górka, Korona Wschowa, KP 
Rawia Rawicz, Korona Czernina, 
AP Strzał w Dziesiątkę, LPFA 
Rawicz, MKS Kania Gostyń oraz 
gospodarz turnieju MKS Pogoń 
Góra. Zespoły zostały podzielone 
na trzy grupy, w których rywa-
lizowały systemem każdy z każ-
dym, następnie najlepsze  zespoły 
przechodziły do grania o meda-
le, natomiast  kolejne zespoły z 
grup rozgrywały mecze o kolejne 
miejsca w turnieju. Zawodnicy 
spędzili na parkiecie hali 270 mi-
nut, rozegraliśmy 18 spotkań, w 
których strzelono 60 bramek, co 
daje średnią 3,33 bramki na mecz. 
Poniżej przedstawiamy końcową 
klasyfikację:
1. KP Rawia Rawicz; 2. Sparta 
Miejska Górka; 3. AP Strzał w 

Dziesiątkę – Radwanice; 4. MKS 
Kania Gostyń; 5. MKS Pogoń 
Góra; 6. Korona Czernina; 7. Ko-
rona Wschowa; 8. LPFA Rawicz; 
9. Górnik Lubin. 
Najlepszy bramkarz turnieju - 
Konrad Bohm Sparta Miejska 
Górka, Król strzelców  - Wiktor 
Tomaszewski MKS Kania Go-
styń. Najlepszy zawodnik- Karoli-
na Świstek  MKS Pogoń Góra.
Natomiast w dniu 14.01.br. 
na parkiecie „Olimpii” zamel-
dowały się zespoły z roczników 
2005/2006. W turnieju zagrały: 
Obra Kościan I, Obra Kościan 
II, Korona Czernina, MKP Wo-
łów, Górnik Lubin, FC Góra oraz 
gospodarz turnieju MKS Pogoń 
Góra. Zespoły zostały podzielone 
na trzy grupy, w których rywa-
lizowały systemem każdy z każ-
dym, następnie najlepsze  zespoły 
przechodziły do grania o medale, 
natomiast  kolejne zespoły z grup 

temu AR i AK oraz broń krótką 
min. pistolet Glock19 gen4.   
Koledzy udzielali porad z zakre-
su obsługi broni strzeleckiej i co 
chyba najważniejsze - prowadzi-
li także praktyczne zajęcia   po-
sługiwania się bronią.  Zawody 
przebiegały sprawnie a zmienna 
pogoda dodawała smaczku ca-
łej rywalizacji. Zawody zakoń-
czono wspólnym ogniskiem i 
gorącym polowym posiłkiem z 
kociołków.
Pamiątkowe puchary, medale 
i dyplomy wręczył Prezes ZR 
LOK kol. Bogdan Potoczny
Wyniki:
Kategoria Lady: I miejsce Wi-
śniewska Paulina 61 p., II- So-
kołowska-Szypiłło Irena 49 p., 
III-  Sajdak Karolina 17 p.
Kategoria Junior: I miejsce 
Zdyb Łukasz 67 p.,  II - Kowal-
ska Alicja 53 p., III- Cuże To-

masz 53 p.
Kategoria Senior: I miejsce Gorwa 
Ryszard 85 p., II - Zdyb Edward 
84 p., III- Grzegorz Wawrzyniak 
81 p.
Serdecznie gratulujemy wyni-
ków oraz dziękujemy wszystkim 
za sportową walkę. Jednocześnie 
dziękujemy Panu Jackowi Jakub-
czykowi ze sklepu  Odzież Spe-
cjalna  Philipp&Jack   za ufundo-
wanie kamizelek taktycznych dla 
uczestników zawodów. Specjalne 
podziękowania dla kolegów z Po-
lowej Drużyny „Sokoła” za energię 
i poświęcony czas. Jeszcze raz dzię-
kujemy wszystkim członkom LOK 
Góra i sympatykom strzelectwa za 
to, że byliście z nami w sezonie 
2017 i już teraz zapraszamy na se-
zon 2018.

rozgrywały mecze o kolejne miejsca 
w turnieju. Zawodnicy spędzili na 
parkiecie hali 273 minut, rozegrali-
śmy 21 spotkań, w których strzelo-
no 77 bramek, co daje średnią 3,66 
bramki na mecz. Poniżej przed-
stawiamy końcową klasyfikację:1. 
MKS Pogoń Góra; 2. FC Góra; 3. 
Górnik Lubin; 4. Obra Kościan I; 
5. MKP Wołów; 6. Obra Kościan 
II; 7. Korona Czernina. 
Najlepszy bramkarz turnieju, 
Klaudiusz Jurczak– FC Góra, Król 
strzelców –Fabian Remiszewski – 
MKS Pogoń Góra, Najlepszy za-
wodnik, Kacper Mroziński – Obra 
Kościan I. 
Były to turnieje pełne emocji, za-
angażowania, były i łzy szczęścia i 
łzy smutku, co jest nieodzownym 
elementem rywalizacji sportowej. 
Zawodnicy skradli serca wszyst-
kich zgromadzonych kibiców, była 
świetna zabawa, co według nas jest 
najważniejsze na tym etapie przy-

gody z piłką nożną.
Patronat sportowy nad turnie-
jami objęła Maria Kajdan Pre-
zes Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Legnicy. Sponsorem 
technicznym turniejów jest fir-
ma Sporting Leszno. Partnera-
mi: Gmina Góra oraz Powiat 
Górowski, Ośrodek Kultury 
Fizycznej w Górze. Sponsorzy:  
Gmina Góra, Powiat Górowski, 
Jano-Sport (dystrybutor marki 
MACRON) Pizzeria Della-Ca-
sa, Auto-Części - Marcin Mar-
cinkowski, MI-DAN – Michał 
Miszczyk, Monika i Artur Remi-
szewscy. 
Bardzo dziękujemy Naszym Ro-
dzicom, którzy czynnie włączyli 
się organizację niedzielnego tur-
nieju, jesteście Wielcy!  Dzięku-
jemy Markowi Nowaki- trenero-
wi Pogoni Góra, który pomógł 
w organizacji turnieju. Słowa po-
dziękowania kierujemy również 

w stronę zawodników MKS Pogoń 
Góra, którzy włożyli ogromny wy-
siłek przy przeprowadzeniu turnie-
ju, dziękujemy Tomaszowi Rząsie,  
Michałowi Sokołowskiemu, Ada-
mowi Jakubczykowi, Mateuszowi 
Zdanowiczowi oraz Wiktorii Mi-
kołajczyk. Imprezę poprowadził 
Mariusz Dziewic, za co bardzo 
dziękujemy. Dziękujemy serdecz-
nie Dyrektorowi Ośrodka Kultury 
Fizycznej w Górze Ryszardowi Wa-
werowi oraz pracownikom OKF w 
Górze. Szczególnie dziękujemy tre-
nerem wszystkich zespołów, którzy 
angażują się w rozwój piłki i prze-
kazują swoją wiedzę najmłodszym 
adeptom piłki nożnej, Wasza praca 
jest nieoceniona – wielkie dzięki dla 
Was, za zaufanie i obecność w tym 
dniu. Dziękujemy kibicom, którzy 
zebrali się w hali Ośrodka Kultury 
Fizycznej w Górze i dopingowali 
swoje drużyny.


