
1

Dolnośląski Delfinek z kręgielnią
Wznowiono prace na budowie krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy 
Gimnazjum nr 1 w Górze (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1). Generalnym 
wykonawcą jest Dolnośląska Firma Budownictwa Ogólnego.
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Posiedzenie Komitetu Obchodów
W 2018 roku minie 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Z 
tej okazji władze samorządowe Gminy i Powiatu powołały Komitety Ob-
chodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.
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uRZĘdY i iNSTYTuCJE
dom Kultury, ul. A. Polskiej 15,
tel. 65 543 23 20
Biblioteka miejska
ul. Mickiewicza 1 A
tel. 65 543 23 24
KRuS, ul. Wrocławska 54,
tel. 65 543 37 12
Nadleśnictwo Góra Śląska,
ul. Podwale 31, tel. 65 543 23 59
PCdNiPP-P
Pl. Bolesława Chrobrego 27
tel. 65- 544 12 77, kom. 501 394 621
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
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 (z tel. kom. 112)
Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna
Ul. Armii Polskiej 8
Tel. 504 897 632, 510 106 578
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
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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Prace przy budowie kanalizacji
Prowadzone są intensywne prace przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borszyn Mały oraz 
Borszyn Wielki”.

W ramach inwestycji zostanie 
wybudowana: sieć z rur PVC 
200 o długości ok. 2847 mb; 
rurociąg tłoczny z rur PE 100  
o długości ok. 3100 mb; dopro-
wadzenia do posesji z rur PVC 
160 o długości ok. 360 mb; stu-
dzienki betonowe – 72 szt.; stu-
dzienki na doprowadzeniach do 
posesji – 63 szt.; tłocznie ścieków 
– 2 szt. Wybudowana sieć kana-
lizacji sanitarnej zostanie podłą-
czona do istniejącej sieci w m. 
Giżyn (gmina Bojanowo), połą-
czonej z oczyszczalnią ścieków w 
Gołaszynie. Wykonawcą robót 
jest firma HYDROHAND - 
Andrzej Guździoł z Czekanowa, 
powiat Ostrów Wlkp., a war-

tość prac wynosi 3 079 368,36 
zł. Na tę inwestycję Gmina 
Góra otrzyma dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020  

w kwocie 1 953 630 zł.
Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie 
„Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Bor-
szyn Wielki i Borszyn Mały”   
współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszeniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii”, 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 operacja typu  „Go-
spodarka wodno-ściekowa.

Nowe chodniki 
przy ul. Konopnickiej i Jodłowej
14 lutego br. w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Górze Burmistrz 

Góry Irena Krzyszkiewicz przy 
kontrasygnacie Skarbnika Mia-
sta i Gminy Góra Marka Ba-
lowskiego, w obecności Na-
czelnika Wydziału Planowania 
i Realizacji Inwestycji Piotra 
Głowackiego podpisała umowę 
z Przedsiębiorstwem Drogowo
-Melioracyjnym „Drogomel”  
w Górze, reprezentowanym 
przez Andrzeja Skoczylasa na re-
alizację zadania „Budowa chod-
ników z przebudową nawierzch-
ni – ul. Jodłowa w m. Góra. Etap 
I”. Wartość umowy to kwota  
89 432,07 zł. Wykonawca za-
pewnia 60- miesięczną gwa-

rancję na wykonane prace. Na 
wykonanie zadania wykonawca 

ma 180 dni od dnia podpisa-
nia umowy. Dzień wcześniej 
podobną umowę Burmistrz 
Góry podpisała z firmą DROG-
TRANZ Sp. z o.o. z siedzibą 
w Górze na realizację zadania 
„Przebudowa chodników przy 
ul. Konopnickiej w m. Góra”.  
Wartość tego zadania to kwota 
247 525,20 zł z 60 miesięcznym 
okresem gwarancji.
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Trwają prace w budynku byłego Internatu
Trwają prace ogólnobudowlane 
przy wykonaniu zadania inwe-
stycyjnego:
1. „Przebudowa budynku byłego 
internatu przy ul. T. Kościuszki 
w Górze w celu zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych miesz-
kańców Gminy Góra; 
2. Przebudowa budynku byłe-
go internatu w m. Góra w celu 
utworzenia dziennego pobytu 
osób starszych; 
3. Przebudowa budynku byłe-
go internatu w m. Góra w celu 
udostępnienia mieszkań chro-
nionych”.
Na realizację zadania „Przebu-
dowa budynku byłego interna-
tu w m. Góra w celu utworzenia 
dziennego pobytu osób star-
szych” Gmina Góra otrzymała 
dofinansowanie 649 129,00 
zł, a na zadanie ,,Przebudowa 

budynku byłego internatu w 
m. Góra w celu udostępnie-
nia mieszkań chronionych”- 
1011359,78 zł w ramach 

Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020. 
Prace remontowo-budowlane 

są prowadzone w sposób zorga-
nizowany i dynamiczny. Kadra 
Wykonawcy i pracownicy są 
przygotowani zawodowo i za-

pewniają dobre wykonanie ro-
bót. Prace wykonuje firma Kon-
sorcjum M-Plus: M-Plus Sp. z 
o.o. z Leszna i Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowe Spółka Jawna Tadeusz 
i Artur Michalski z Leszna. 
Całość prac jest wykonywana 
pod nadzorem inwestorskim, 
którą pełni Ireneusz Organista 
– WORLD MARKISEN rów-
nież z Leszna. Termin realizacji 
inwestycji do dnia 30 września 
2018 r.
Aktualnie trwają prace polega-
jące na: rozebraniu wewnętrz-
nych ścianek działowych, ro-
zebraniu starych posadzek, 
zbijane są tynki wewnątrz bu-
dynku, murowane nowe ścianki 
działowe, i kolejno: układana 
instalacja elektryczna oświetle-
niowa i gniazdkowa, instalacja 
C.O. i nowe tynki wewnętrzne.
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Rozmawiali o 
postępach w budowie 
kanalizacji sanitarnej
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XLV Sesja Rady Miejskiej Góry
13 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej Góry. 
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Jerzy Kubicki, który przywitał Bur-
mistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz, Skarbnika Miasta i Gminy Góra Marka Balowskiego, Naczelni-
ka Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji Piotra Głowackiego oraz radnych.

W trakcie posiedzenia radni 
podjęli następujące uchwały: 
zmieniającą uchwałę budżeto-

wą Gminy Góra na rok 2018; 
w sprawie zaciągnięcia przez 

Gminę Góra pożyczki ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu na 
dofinansowanie zadania pn. „In-

stalacja kolektorów słonecznych 
do podgrzania ciepłej wody 
użytkowej w ramach zadania 
„Przebudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 1 przy ul. Piastów w 
celu utworzenia żłobka i klubu 
dziecięcego”; w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wprowadza-
jącego przebieg drugostronnego 
zasilania energetycznego GPZ 
Góra linią WN 110 kV. 
Wzmiankowane uchwały radni 
przyjęli do realizacji. Następnie 
Przewodniczący ogłosił wolne 
głosy i wnioski. Wobec ich bra-
ku obrady zakończono.

Spotkanie z kierownikami 
gminnych spółek
13 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze odbyło się 
spotkanie Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz z kierownika-
mi gminnych spółek: Prezesem Techniki Komunalnej TEKOM 
Sp. z o.o. w Górze Adamem Ćwianem oraz Prezesem Zarządu 
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Górze Rafałem Kory-
towskim. 

W spotkaniu uczestniczy-
li także: Zastępca Burmistrz 
Góry Andrzej Rogala, Skarb-

nik Miasta i Gminy Góra 
Marek Balowski, Naczelnik 
Wydziału Planowania i Reali-
zacji Inwestycji Piotr Głowacki 
oraz Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami  
i Spraw Komunalnych Leszek 
Szendryk. Podczas spotkania 
omówiono sprawy związane z 
zakończeniem budowy kanali-
zacji sanitarnej na ul. Batorego 
w Górze (II etap o długości 300 
m) oraz ze zdalnym odczytem 
wodomierzy. Prezes Techniki 
Komunalnej TEKOM Adam 
Ćwian przedstawił informację  
o zakończonej inwestycji bu-
dowy kanalizacji sanitarnej  
w Czerninie i Czerninie Dol-
nej oraz w sprawie podjętych 
działań w związku ze zmianami  

w ustawie o zbiorowym zaopa-
trzaniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków. W dalszej 

części głos zabrał Prezes ZEC  
w Górze, który przedstawił 
sprawy związane z przejęciem 
kotłowni szkolnych oraz omó-
wił problematykę cen ciepła na 
terenie miasta Góra w związku  
z podwyżką cen węgla. 

Dolnośląski Delfinek z kręgielnią
Wznowiono prace na budowie krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy Gimnazjum nr 1 w 
Górze (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1).

Dolnośląska Firma Budownic-
twa Ogólnego, która jest gene-
ralnym wykonawcą, przystąpi-
ła do robót zabezpieczających 
obiekt na okres zimowy oraz 

prowadzi te prace, na które ze-
zwalają warunki pogodowe. 
Układana jest zewnętrzna kana-
lizacja deszczowa odprowadza-
jąca wody deszczowe z dachu, 
a wewnątrz budynku socjalno-
szatniowego oraz kręgielni trwa 
montaż instalacji wentylacji. Na 

stropie hali basenu ułożono izo-
lację cieplną z wełny mineralnej 
i prowadzone są dalsze prace de-
karskie. Zgodnie z zawartą umo-
wą termin zakończenia inwesty-

cji ustalono na dzień 16 lipca 
2018 r.
Gmina Góra jest jednym z pię-
ciu samorządów, w których po-
wstaną przyszkolne pływalnie w 
ramach programu „Dolnośląski 
Delfinek”. Na realizację inwe-
stycji Gmina Góra pozyskała 

dofinansowanie w wysokości:  
1 250 000,00 zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, 1 300 000,00 zł  
z Ministerstwa Sportu i Tury-

styki oraz 273 000,00 zł z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa 
wsparcia i otuchy z powodu śmierci 

Matki Jadwigi
Pani Annie Hasiów oraz rodzinie i bliskim zmarłej

składają

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki 

i pracownicy Urzędu  
Miasta i Gminy w Górze
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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  
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Nowe samochody dla KPP w Górze
6 lutego br. w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Górze odby-
ło się przekazanie nowych po-
jazdów dla górowskiej Policji. 
W uroczystości udział wzięła 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz oraz Burmistrz Wąso-
sza Zbigniew Stuczyk. Burmi-
strzowie oficjalnie przekazali 
kluczyki do aut policjantom, 
życząc przyjemnego i efektyw-
nego korzystania z nowych 
wozów. Oznakowany pojazd 
wspomoże pracę dzielnico-
wych, a pojazd nieoznakowany 
przeznaczony jest dla techni-
ków kryminalnych. Zakup sa-

mochodów dla górowskiej Poli-
cji współfinansowany był przez 

Gminę Góra i Gminę Wąsosz.

Kolejna dotacja dla OSP
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Wierzowicach Małych, która 
otrzymała dotację z Komen-
dy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej w ramach zadania pu-
blicznego pt. „Przygotowanie 
jednostek ochotniczych straży 
pożarnych do działań ratowni-

czo-gaśniczych” w wysokości 14 
197,00 zł oraz dotację z Gminy 
Góra w wysokości 3 467,00 zł. 
zrealizowała zadanie, polegające 
na wymianie bramy garażowej 
w budynku remizy strażackiej  
w Wierzowicach Małych. Po-
nadto zakupiła m.in. radiote-

lefony, motopompę pożarni-
czą, agregat prądotwórczy oraz 
kombinezon ochronny, obuwie 
strażackie i kominiarki. Całko-
wity koszt zrealizowanych zadań 
wyniósł 17 664,00 zł.

Pożegnanie Zastępcy 
Komendanta PSP w Górze
14 lutego br. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz spotkała 
się z emerytowanym Komen-

dantem Powiatowym Państwo-
wej Straży Pożarnej w Górze st. 
bryg. Arkadiuszem Szuperem  
i jego Zastępcą – mł. bryg. Lu-
cjanem Sibilakiem. Podczas 
spotkania Burmistrz podzięko-
wała dotychczasowemu Zastęp-
cy Komendanta Powiatowego 
PSP w Górze mł. bryg. Lucja-
nowi Sibilakowi, który przecho-
dzi na zasłużoną emeryturę, za 

wzorową służbę, wkład w roz-
wój górowskiego pożarnictwa 
oraz gotowość niesienia pomocy 

mieszkańcom Ziemi Górow-
skiej. Na ręce Zastępcy Komen-
danta Burmistrz Góry złożyła 
okolicznościową statuetkę wraz 
z życzeniami zdrowia, realizacji 
marzeń, pasji oraz spędzania 
czasu w gronie rodziny i przy-
jaciół.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Obchodów 
W 2018 roku minie 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz powołała Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej. Jego inauguracyjne posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Górze.

W spotkaniu, któremu prze-
wodniczyła Burmistrz Góry 
udział wzięli m.in. Zastępca 
Burmistrz Góry Andrzej Rogala, 

Skarbnik Miasta i Gminy Góra 
Marek Balowski, Sekretarz Mia-
sta i Gminy Góra Tadeusz Otto 
oraz zaproszeni goście: były Bur-
mistrz Góry Tadeusz Tutkalik, 

dyrektorzy szkół z terenu Gmi-
ny Góra, dyrektorzy instytucji 
kulturalnych, radni, działacze 
organizacji pozarządowych, re-

gionaliści. 
Na wstępie Burmistrz Góry po-
dziękowała Wojewodzie Dolno-
śląskiemu Pawłowi Hreniakowi 
i Marszałkowi Województwa 

Dolnośląskiego Cezaremu 
Przybylskiemu za objęcie patro-
natem honorowym jubileuszo-
wych obchodów odzyskania 
niepodległości. Burmistrz Góry 
zaproponowała, by tę wyjątko-
wą rocznicę w dziejach naszego 
narodu uczcić w Gminie Góra 
poprzez organizację szeregu 
imprez, których kulminacją bę-
dzie dzień 11 listopada 2018 r. 
Następnie zaprosiła zebranych 
do dyskusji i zgłaszania pomy-
słów. Podczas dyskusji padło 
wiele interesujących propozycji, 
niektóre nawet ze szczegóło-
wymi datami. Wszystkie  będą 
analizowane i uszczegóławiane 
na kolejnym spotkaniu. 
Burmistrz Góry zaproponowa-
ła, by zebrania Komitetu odby-
wały się co miesiąc, co obecni 
na sali przyjęli z zadowoleniem.
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Młodzież zapobiega pożarom
Jak co roku odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko- 
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Górze.

Tegoroczne eliminacje odby-
ły się w budynku Filii Biblio-
tecznej w Czerninie. Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz repre-
zentowana była przez Kierownik 
Biura Zarządzania Kryzysowego 

Katarzynę Sadowską. Elimina-
cje przeprowadzone zostały w 
trzech grupach wiekowych:
I - szkoła podstawowa, II – klasy 
gimnazjalne, III - szkoły ponad-
gimnazjalne.
W pierwszym etapie konkursu 
uczestnicy mieli do rozwiązania 
test, którego zagadnienia doty-
czyły wiedzy z zakresu ratownic-
twa i ochrony przeciwpożaro-

wej. W części ustnej uczniowie 
musieli odpowiedzieć na pyta-
nia obejmujące zarówno wiedzę 
teoretyczną, jak i praktyczną  
z zakresu pożarnictwa. Nad 
przebiegiem turnieju czuwała 

komisja konkursowa w składzie: 
mł. bryg. Marcin Klefas – przed-
stawiciel Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Górze, mgr inż. Andrzej Rę-
kosiewicz – Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Górze, Katarzyna Sadowska 
– Kierownik Biura Zarządzania 
Kryzysowego. W eliminacjach 

udział wzięło 15 uczniów repre-
zentujących szkoły znajdujące się 
na terenie Gminy Góra. Klasyfi-
kacja końcowa przedstawiała się 
następująco: 
I grupa wiekowa: I m. - Mateusz 

Sromek, II m. - Dominik Wałę-
ga, III m. - Julia Maksymczuk.
II grupa wiekowa: I m. - Maria 
Hołtra, II m. - Wojciech Ręko-
siewicz, III m. - Mateusz Gór-
czak.
III grupa wiekowa: I m. - Anna 
Łukaniuk, II m. - Damian Dec, 
III m. - Arkadiusz Zielinowski.
Zwycięzcy otrzymali medale, 
dyplomy i puchary. Pozostali 

Kwalifikacja wojskowa 2018
W dniach  od 13 do 21 
marca 2018 r.  na terenie 
powiatu górowskiego zostanie 
przeprowadzona kwalifikacja 
wojskowa, której celem będzie 
weryfikacja młodych ludzi 
pod kątem ich predyspozycji 
zdrowotnych dla potrzeb czynnej 
służby wojskowej. Termin 
kwalifikacji dla mieszkańców 
Gminy Góra został wyznaczony 
na okres  od 15 do 21 marca 
2018 r. Powiatowa Komisja 
Lekarska będzie pracowała w 
budynku Hali Sportowo – Wi-
dowiskowej „ARKADIA” przy 
ul. Szkolnej 2 w Górze.
Co to jest „kwalifikacja woj-
skowa” ? Kwalifikacja wojskowa 
w obecnej postaci jest przepro-
wadzana na terytorium RP od 
2009 roku. Jej celem jest ustale-
nie zdolności do czynnej służby 
wojskowej tj. zakwalifikowanie 
do jednej z czterech kategorii 
zdolności : A,B,D lub E, osób 

podlegających temu obowiązko-
wi oraz osób zgłaszających się w 
trybie ochotniczym do pełnienia 
służby wojskowej, które ukoń-
czyły 18 rok  życia. 
Osoba, wobec której orzeczo-
na zostanie  kategoria A, B lub 
E  – po uprawomocnieniu się 
orzeczenia powiatowej komisji 
lekarskiej (co następuje po 14 
dniach od wydania orzeczenia), 
zostanie przeniesiona z urzędu 
do rezerwy, a tym samym będzie 
miała uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.
Osoba, wobec której orzeczona 
zostanie kategoria D – zostanie 
uznana za trwale i całkowicie 
niezdolną do czynnej służby 
wojskowej w czasie pokoju oraz 
w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny, a tym samym 
nie podlega obowiązkowi 
czynnej służby wojskowej.
Kto podlega kwalifikacji woj-
skowej w 2018 roku?

W bieżącym roku kwalifika-
cji wojskowej podlegają osoby 
zameldowane na terenie Gminy 
Góra na pobyt stały lub czasowy 
trwający ponad 3 miesiące :
a. mężczyźni urodzeni w 1999 
roku,
b. mężczyźni urodzeni w latach 
1994-1998, którzy nie posiada-
ją określonej kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojsko-
wej, 
c. osoby urodzone w latach 
1997-98, które:
- zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie (PKL), ze wzglę-
du na stan zdrowia, za czasowo 
niezdolne do czynnej służby woj-
skowej, jeżeli okres tej niezdolno-
ści upływa przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej
- zostały uznane przez powia-
towe komisje lekarskie (PKL), 
ze względu na stan zdrowia, za 
czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej, jeżeli okres tej 

niezdolności upływa po zakoń-
czeniu kwalifikacji wojskowej i 
złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 
4b ustawy z dnia 21.XI.1967r. 
o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wnioski o zmianę katego-
rii zdolności do czynnej służby 
wojskowej przed zakończeniem 
kwalifikacji
- zostały uznane, ze względu na 
stan zdrowia, za zdolne do czyn-
nej służby wojskowe i złożyły, w 
trybie art. 28 ust. 4b ustawy z 
dnia 21.XI.1967r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, wnioski 
o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej, jeżeli 
nie zostały przeniesione do re-
zerwy;
d. kobiety urodzone w latach 
1994-1998, posiadające kwa-
lifikacje przydatne do czyn-
nej służby wojskowej oraz 
kobiety pobierające naukę w 

celu uzyskania tych kwalifika-
cji,  które w roku szkolnym lub 
akademickim 2017/18 kończą 
naukę w szkołach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych, 
albo będące studentkami lub 
absolwentkami tych szkół lub 
kierunków, o których mowa w 
par. 2 rozp.Rady Ministrów z 
dnia 11.III. 2010r. w sprawie 
wskazania grup kobiet poddawa-
nych obowiązkowi stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej;
e.  osoby, które ukończyły 18 
lat i zgłosiły się ochotniczo do 
pełnienia służby wojskowej, 
jeżeli nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.
 

uczestnicy również otrzyma-
li dyplomy i medale. Nagro-
dy wręczyli mł. bryg. Marcin 
Klefas – przedstawiciel Ko-
mendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Górze, 
Andrzej Wałęga – Komendant 
Miejsko-Gminny Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Górze, mgr 

inż. Andrzej Rękosiewicz – Pre-
zes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Górze oraz 
Katarzyna Sadowska.
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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

ls

Studenci z Chin, Indii i Indonezji
1 lutego Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz spotkała się ze 
studentami z Chin, Indii i In-

donezji oraz młodzieżą Zespołu 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le im. św. Huberta w Czerninie. 
W spotkaniu udział wzięła rów-

nież Dyrektor ZSPiP w Czer-
ninie Dorota Adamska, a w 
roli tłumacza wystąpiła nauczy-

cielka j. angielskiego Jolanta 
Kantorczyk, która koordynuje 
projekt w szkole. Goście prze-
bywali w Czerninie w związku 

z projektem międzynarodo-
wym, w którym uczestniczy 
szkoła. Dzięki realizowanemu 
projektowi uczniowie szkoły 
mają okazję poznać inne kultu-
ry, a także zapoznać gości z na-
szą kulturą. Podczas spotkania 
Burmistrz Góry opowiedziała 
uczestnikom o Gminie Góra, 
samorządzie gminnym oraz pra-
cy w Urzędzie. Goście z Chin i 
Indonezji podzielili się swoimi 
wrażeniami z pobytu na Ziemi 
Górowskiej. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz życzyła 
wszystkim dobrej współpracy, 
fantastycznych wrażeń i nieza-
pomnianych wspomnień z po-
bytu w Gminie Góra.

Zespół „Lilia” z Sądowej Wiszni
W sobotni wieczór 27 stycznia 16-osobowa grupa wokalistów z zespołu „Lilia” z Sądowej Wiszni 
na Ukrainie wraz z trzema opiekunami przyjechała do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Witoszycach. 

Po długiej podróży zmęczeni, 
ale uśmiechnięci dotarli na miej-
sce, gdzie poznali się z rodzina-
mi, które przyjęły ich pod swój 
dach. Pierwsze słowa, pierwsze 
wrażenia. „W oczach każdego 
z nas było widać obawę, ale też 
ciekawość jak to będzie. Dziesięć 

minut później życzyliśmy so-
bie powodzenia i dobrych snów  
i każdy wraz ze swoją rodziną ru-
szył w stronę domu. Każdy z nas 
w ciągu tych kilku godzin dwoił 
się i troił, żeby zrobić jak najlepsze 
wrażenie, zrozumieć każde wypo-
wiedziane zdanie. Ten pierwszy 
wieczór zarezerwowany był na 
wzajemne poznanie się” – mówili 
członkowie zespołu.
Następnego dnia już od samego 
rana wokaliści z zespołu „Lilia”, 
prowadzonego przez kierownika 
artystycznego Halinę Wójcicką, 
występowali ze swoim wspania-

łym repertuarem w czterech ko-
ściołach na terenie naszej Gminy. 
Pierwszy koncert usłyszeli wierni 
z Kościoła p.w.  Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Kłodzie Gó-
rowskiej, gdzie bardzo ciepło ugo-
ścił nas ks. kanonik Stanisław Or-
łowski. Na kolejny występ wspól-

nie wybraliśmy się do Kościoła  
w Ryczeniu. Potem pełny emocji 
koncert usłyszeli wierni z parafii 
p.w. św. Michała Archanioła w 
Chróścinie, gdzie przyjmował nas 
ks. proboszcz Jarosław Grabarek. 
Po obfitym niedzielnym obiedzie 
zespół „Lilia” wystąpił w kościele 
p.w. św. Faustyny w Górze, gdzie 
ugościł nas ks. dziekan Arkadiusz 
Wysokiński. Po tak wyczerpują-
cym dniu młodzież wraz z opie-
kunami udała się do domów, by 
móc spędzić czas ze swoimi no-
wymi przyjaciółmi. W poniedzia-
łek spotkaliśmy się w ZSPiP w 

Witoszycach, gdzie integrowali-
śmy się wspólnie na zajęciach lek-
cyjnych. Wymienialiśmy się wia-
domościami, zawieraliśmy nowe 
przyjaźnie. Potem zespół „Lilia” 
wystąpił z kolędami i piosenka-
mi patriotycznymi specjalnie dla 
naszych uczniów i pracowników 
szkoły. Ten pełen emocji i wrażeń 
dzień zakończyliśmy w górow-
skim kinie na filmie „Gwiezdne 
wojny”. 
Wtorek – wielki dzień. To wła-
śnie 30 stycznia o godzinie 14.00 
rozpoczął się XIV Międzysz-
kolny Konkurs Kolęd w Cen-
trum Kulturalno – Sportowym  
w Witoszycach, którego byliśmy 
organizatorami. Wśród 52 woka-
listów z czterech województw za-
szczytne miejsca w kategorii szkół 
gimnazjalnych zdobyli również 
nasi goście z Ukrainy: I miejsce 
Anastazja Rebij, II - Anastazja 
Czorna, II – Nazar Sannicki - 
wszyscy z Sądowej Wiszni. Pod-
czas XIV Międzyszkolnego Kon-
kursu Kolęd odbyło się uroczyste 
podpisanie dwóch Umów Part-
nerskich pomiędzy Stowarzysze-
niem Rozwoju Wsi „Kresowiak” 
reprezentowanym przez Prezesa 
Leszka Steckiego oraz Towarzy-
stwem Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej Oddział w Sądowej 
Wiszni reprezentowanym przez 
Prezes Halinę Wójcicką oraz  
z ZSPiP im Władysława Rey-
monta w Witoszycach reprezen-
towanym przez Dyrektora Leszka 
Steckiego i Towarzystwem Kul-

Weronika najlepsza
Weronika Olszak uczennica 
klasy III c (oddział gimnazjal-
ny) Szkoły Podstawowej Nr 
3 w Górze została laureatką 
XVII Dolnośląskiego Konkursu 
Biologicznego „zDolny Ślązak 
Gimnazjalista”. Weronika zna-
lazła się w gronie 25 laureatów 
tegorocznej edycji konkursu. 
Oznacza to, że nie musi przystę-
pować do części przyrodniczej 
egzaminu gimnazjalnego, od 
razu otrzymuje 100% punktów. 
Należy nadmienić, że to kolej-
ny sukces uczennicy, jesienią 
zajęła I miejsce w międzywo-

jewódzkim konkursie „Między 
biologią a chemią”, a w zeszłym 
roku była finalistką III Dolno-
śląskiej Olimpiady Biologicznej. 

Weronika ma szerokie zaintere-
sowania i rozwija je realizując 
dwa Indywidualne Programy 
Nauki, bierze udział w zajęciach 
koła chemicznego i biologiczne-
go. Rozwija też zainteresowania 
muzyczne uczestnicząc w chórze 
szkolnym, startuje również w 
zawodach sportowych. Jak sama 
stwierdza, przy dobrej organiza-
cji oraz pracy na lekcjach można 
wszystko pogodzić. Życzymy 
Weronice dalszych sukcesów 
naukowych. Gratulujemy na-
uczycielce Marii Ignaszewskiej - 
Nicpoń, która przygotowywała 

Weronikę do konkursu zDolny 
Ślązak.

AHK

tury Polskiej Ziemi Lwowskiej 
Oddział w Sądowej Wiszni repre-
zentowanym przez Prezes Halinę 
Wójcicką.
31 stycznia, środa, ostatni dzień 
pobytu zespołu „Lilia” w Gminie 
Góra. Tuż po godzinie 8.00 odje-
chała dziewiętnastoosobowa gru-
pa z Sądowej Wiszni pociągiem 
z Leszna do Przemyśla. Granicę 
polsko-ukraińską przekroczyli  

w Medyce, a w godzinach wie-
czornych otrzymaliśmy informa-
cję , że dotarli do domu szczęśli-
wie.
Czekamy z niecierpliwością na 
kolejne spotkanie !!!  
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Zakochać się w AK- Dzień Miłości Ojczyzny
14 lutego kojarzy się nam z Dniem Zakochanych. Natomiast młodzież z górowskiego hufca po-
stanowiła, aby ten dzień był kojarzony także z Dniem Miłości do Ojczyzny. 14 lutego 1942 r. 
została bowiem utworzona Armia Krajowa. 

Wcześniej, w okupowanej 
Polsce, funkcjonował Zwią-
zek Walki Zbrojnej, który 
został przekształcony w Ar-
mię Krajową rozkazem Na-
czelnego Wodza Generała 
Broni  Władysława Sikorskie-
go. Jego głównym zadaniem 

było prowadzenie walki o 
odzyskanie niepodległości przez 
organizowanie i prowadzenie 
samoobrony i przygotowanie 
armii podziemnej w okresie po-
wstania. Armia Krajowa  pro-
wadziła walkę głównie przez 
akcje małego sabotażu, akcje 
sabotażowo-dywersyjne, bojowe 
i bitwy partyzanckie z siłami po-
licyjnymi oraz regularnym woj-
skiem niemieckim.Po zakończe-
niu II wojny światowej żołnierze 
Armii Krajowej byli prześlado-
wani przez władze komunistycz-
ne. Byli aresztowani, więzieni i 
mordowani. W dniu  19 stycz-
nia 1945 ostatni komendant 
AK generał Leopold Okulicki 
„Niedźwiadek wydał rozkaz 
rozwiązania Armii Krajowej. 
Do dziś Armia Krajowa jest 
uważana za największą i najle-

piej zorganizowaną podziemną 
strukturę wojskową działającą w 

okupowanej Europie.
Jak przystało na prawdziwych 
żołnierzy do naszej akcji przy-
gotowywaliśmy się solidnie. 
Poznawaliśmy historię Armii 
Krajowej i tu jak zawsze mo-
gliśmy liczyć na Stowarzyszenie 
„Patriotyczny Głogów”, który 

wspiera nasze działania, uczy 
nas historii w sposób obrazowy, 
pozwalający młodym ludziom 
przenieść się w czasie i poznać 

konkretny wycinek przeszłości. 
Młodzież w wielkim skupieniu 

ubierała mundury, dopinała 
guziki, a na ich twarzach widać 

było wielkie poruszenie – idzie-
my na naszą akcję – Miasto 
Góra dziś „Zakocha się w AK”. 
Kosz wypełniony ulotkami  
o Armii Krajowej oraz polski-
mi symbolami: jabłkami i czer-
wonymi tulipanami. Drużyna 
przystawała, oddawała honory 
trzaskając butami i opowiadała 
przechodniom o akcji. Rozdali-
śmy ulotki, kwiatki i jabłuszka, 
ale to nie było najważniejsze. 
Ludzie przystawali,  słuchali na-
szej opowieści, wymieniali się z 
nami wiedzą i swoim doświad-
czeniem. Spotkaliśmy wiele 
osób, które pamiętały te czasy, 
a na widok mundurów ze swej 
młodości niejednemu zakręci-
ła się łza w oku - dziękowali za 
pamięć. Ten dzień miłości do 
Ojczyzny uświadomił mam jak 
istotne jest kształtowanie i pie-
lęgnowanie  postaw patriotycz-
nych. Młodzi „partyzanci”wie-
lokrotnie w ciągu tego dnia 
usłyszeli, że są wspaniali i nasza 
przyszłość zależy od nich. To nie 

była jednorazowa akcja tylko 
początek …
Dziękujemy Stowarzyszeniu 
„Patriotyczny Głogów” za przy-
gotowanie zarówno pod ką-
tem historycznym, jak również 
sprzętowym. Dzięki takim lu-
dziom jak Wy odkrywamy hi-
storię Polski na nowo.

Zdjęcia Magdalena 
Gronowicz, Zofia Świerszcz

Górowscy weterani i kombatanci
11 listopada 2017 r. Henryk Adamus, prezes Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko- 
Gminne w Górze decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej 
otrzymał nominację na stopień kapitana jako „por. nie podleg. 
obow. służby wojs”. Uroczystość miała miejsce pod Pomnikiem 
Dzieci Głogowa w Głogowie.

Pan Adamus jest osobą znaną  
w Górze. Z okazji każdego świę-
ta narodowego czy regionalnego 

widać Go w asyście kolegów 
bądź podopiecznych ZKiBWP 
pod Pomnikiem Wolności skła-
dających wiązanki kwiatów czy 
na uroczystych sesjach Rady 
Miejskiej. „Zostało nas już nie-
wielu – mówi Pan Henryk. Do 
Związku mam zapisanych pięć 
osób – kombatantów bądź we-
teranów (ja, Barbara Baranow-
ska, Zenon Ratajczak, Dionizy 
Gibowski i Stanisław Florkie-
wicz) oraz 30. podopiecznych. 
Są to wdowy po zmarłych 
członkach Związku, którymi się 
opiekujemy. Niestety czas pły-
nie, a to nie służy starszym lu-
dziom. Ostatnio, każdego roku 
żegnaliśmy coraz więcej naszych 
kolegów i koleżanki. Do Koła  
w Górze należą osoby z całego 
Powiatu Górowskiego”. 
Henryk Adamus urodził się 10 
stycznia 1934 r. w Linowie. Gdy 
wybuchła II wojna światowa  
miał niespełna 6  lat. Za mały 
by walczyć, ale rozumiał co się 
działo w Polsce. Po zakończeniu 
wojny, będąc już pełnoletnim, 
w okresie od stycznia 1952 do 
stycznia 1953 należał do orga-
nizacji niepodległościowej. W 
styczniu 1953 r. został areszto-
wany przez PUBP i uwięziony 
na ½ roku za „walkę” niepod-
ległościową. W 1958 r. trafił do 
obozu pracy w Zgorzelcu. Mówi 
„od tego czasu zawsze miałem 
anioła stróża, obojętnie gdzie 
przebywałem. Wiedziałem, że 
jestem kontrolowany przez apa-
rat bezpieczeństwa i tak było do 
1990 r.” W teczce IPN dotyczą-
cej Henryka Adamusa znaleźć 
można informacje, że należał on 

do nielegalnej organizacji „Wi-
glerze”. Był właścicielem broni 
palnej „po Niemcach” (K. Kut-
ny, Zostawili po sobie ślad. PG 
2015 nr 6, s.7). Od 2014 r. jest 
członkiem Korpusu Weteranów 
Walk o Niepodległość RP, od 
2016 r. jest członkiem Związku 
Weteranów i Rezerwistów Woj-
ska Polskiego. Posiada wiele od-
znaczeń i medali m.in. Odznakę 
za wybitne zasługi dla ZK RPiB-
WP, Brązowy Krzyż Strzelecki ze 
Sztabu Związku Strzeleckiego, 
Brązowy Medal za Zasługi dla 
„Strzelca”, Srebrny Krzyż Zasłu-
gi ZWiRWP im. gen. F. Gągora. 
Z wielką estymą wspomina Pan 
Henryk ostatnie wyróżnienie 
czyli nadanie stopnia kapitana. 
„Nic nie wiedziałem, a infor-
mację o tym, że zostałem awan-
sowany otrzymałem od Pani 
Burmistrz Ireny Krzyszkiewicz. 
Potem przyszło zaproszenie 
do Głogowa. Wszyscy w trak-
cie uroczystości stali, mi kazali 
siedzieć na honorowym miej-
scu. Byłem jedyny z Powiatu 
Górowskiego. Były gratulacje, 
uroczysty obiad, wielu ze skła-
dających mi gratulacje w ogóle 
nie znałem (wyższy szczebel), 
ale też spotkałem kilku starych 
znajomych.  Czułem się bardzo 
wyróżniony i doceniony”.  Pan 
Adamus podkreśla bardzo dobrą 
współpracę z władzami samo-
rządowymi Gminy Góra, z Bur-
mistrz Góry, z kierownictwem 
OPS w Górze, gdzie Związek 
ma swą siedzibę. Mówi, że za-
wsze może liczyć na wsparcie i 
zrozumienie z ich strony. Daw-
niej organizował wycieczki dla 
podopiecznych, teraz już sił 
brakuje, ale pozostały tradycyj-
ne spotkania opłatkowe i jest to 
czas, gdy można porozmawiać, 
przypomnieć tych, którzy zmar-
li. Wspominać za bardzo nie 
chcą. Daje o sobie znać trauma 
przeżytych wydarzeń. 
Henryk Adamus jako pre-
zes Koła Miejsko-Gminnego 
ZKRPiBWP urzęduje w każdy 
ostatni  piątek miesiąca w godz. 
od 10.00 do 12.00 w budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  

E. mAćKOwSKA
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Informacje o Zespole Żłobek i Klub Dziecięcy
Od marca 2018 r. rozpoczyna swą działalność Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.W związku  z powyższym przekazujemy podstawowe informacje o jednostce.

Zespół Żłobek i Klub Dzie-
cięcy w Górze funkcjonuje w 
oparciu o obowiązujące prze-
pisy prawne oraz opracowane 
na ich podstawie regulami-
ny wewnętrzne: Ustawy z 4 
lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. 
Dz. U. z 2016, poz. 157); Roz-
porządzenie Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej z 10 lipca 
2014 roku w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych musi 
spełniać lokal, w którym ma 
być prowadzony żłobek lub klub 
dziecięcy; Ustawy z 8 marca 
1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.); Ustawy z 27 

sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U z 2009 r. 
Nr 15, poz.148 ze zm.);Uchwała 
Nr XLII/328/17 Rady Miejskiej 
Góry z 28 listopada 2017 r. w 

sprawie utworzenia Zespołu 
Żłobek i Klub Dziecięcy w Gó-
rze; Uchwała Nr XLII/329/17 
Rady Miejskiej Góry z 28 listo-
pada 2017 r. w sprawie nada-
nia statutu Zespołowi Żłobek i 
Klub Dziecięcy w Górze.
Dane o instytucji:
Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy 
w Górze mieści się przy ul. Pias-
tów 34, 56-200 Góra
NIP 5010077952 REGON 
369015286
telefon tymczasowy do kontak-
tu 65 544 36 50; poczta elek-
troniczna zespolzikdz.gora@
gmail.com; strona internetowa 
w trakcie tworzenia; nr konta 
bankowego: PKO BP SA. Nr 
75 1020 3017 0000 2802 0440 
1956
Placówką kieruje – p.o. Dy-
rektor Zespołu Żłobek i Klub 
Dziecięcy w Górze - mgr Elż-
bieta Pojasek
W skład Zespołu Żłobek i 

Klub Dziecięcy wchodzą:
- Żłobek w Górze – 60 miejsc 
dla dzieci w wieku od 20 tygo-
dnia życia do 3 lat ( 5 grup).
- Klub Dziecięcy – 30 miejsc dla 
dzieci w wieku od 1 roku życia 
do 3 lat ( 2 grupy).
Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy 
będzie działał od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 6:30 
do 16:30
Opłaty  w roku szkolnym 
2017/2018
1) za pobyt dziecka -  1 zł /h
2) za całodzienne wyżywienie – 
6,20 zł (śniadanie, II śniadanie 
obiad dwudaniowy, podwieczo-
rek).
Opłaty miesięczne( średnio 22 
dni):
I. wariant np. 8 godzin dziennie 
przebywa dziecko w Zespole
8 zł pobyt + 6,20 wyżywienie = 
14,20 zł dziennie
14,20 zł x 22 dni = 312,40 mie-
sięcznie

II wariant np. 10 godzin dzi-
ennie przebywa dziecko w Ze-
spole( maksymalnie 10 godzin)
10 zł + 6,20 zł = 16,20 zł dzien-
nie
16,20 zł x 22 dni = 356,40 zł 
miesięcznie
W lutym przeprowadzono 
rekrutację dzieci do żłobka i 
klubu dziecięcego. O wyni-
kach rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018 poinformowani zo-
stali zainteresowani rodzice.
W dniu 22 lutego 2018 r. 
Dyrektor Zespołu Żłobek i 
Klub Dziecięcy w Górze zorga-
nizowała spotkanie z rodzicami 
w celu przedstawienia plano-
wanej organizacji pracy Zespo-
łu. W spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście: Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz oraz 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Izabela Bara-
nowska.

Love & Liebe
15 lutego 2018r. odbyła się ósma edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Love & Liebe” z języka angielskiego i niemieckiego zorganizowana przez Szkołę 
Podstawową Nr 3 w Górze oraz Dom Kultury w Górze. Dotąd konkurs był organizowany przez Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Górze i adresowany tylko do 
gimnazjalistów. W tym roku, po zmianach organizacyjnych w oświacie, Gimnazjum nr 2 już jako Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze zaprosiła do udziału, oprócz 
gimnazjalistów, również uczniów klasy 7. szkoły podstawowej. 

W konkursie wzięło udział 22 
uczniów ze szkół w powiecie gó-
rowskim tj. z SP nr 3 w Górze, 
SP nr 1 w Górze, ZSO w Górze, 
ZS w Sicinach, ZSPzOI w Glin-
ce oraz z ZS w Niechlowie. 
Celem konkursu jest promocja 
nauki języka angielskiego i nie-
mieckiego wśród uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, roz-
wijanie uzdolnień artystycznych 
oraz poszukiwanie nowatorskich 
interpretacji znanych utworów 
literacko–poetyckich literatury 
anglo- i niemieckojęzycznej. 
W tym roku konkurs decy-
zją Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty z dnia 31 października 
2017r. zostanie umieszczony 
w wykazie zawodów  wiedzy, 
artystycznych i sportowych, 
które mogą być umieszczone 
na świadectwie szkoły gimna-
zjalnej i ponadpodstawowej w 
r. szk. 2017/2018.
Półfinał konkursu rozpoczął się 
w budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Górze. Półfinalistów 
oceniała komisja konkursowa 

w składzie: Ewa Gajewska, na-
uczycielka języka niemieckiego, 
Mateusz Sobczyński, nauczyciel 

języka angielskiego oraz Mariusz 
Sałata, nauczyciel muzyki, która 
wytypowała do wielkiego finału 
12 uczestników, po sześciu z ję-
zyka angielskiego oraz niemiec-
kiego. 
Wielki Finał odbył się w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury w 
Górze, który otworzyła Boże-

na Domańska – Dyrektor SP 
nr 3 witając również przyby-
łych gości: Naczelnik Wydzia-

łu Oświaty, Kultury i Sportu 
UMiG Izabelę Baranowską, 
Dyrektora Powiatowego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli 
i Poradnictwa Psychologiczno - 
Pedagogicznego Bernarda Bazy-
lewicza, Dyrektora Banku PKO 
BP w Górze Zbigniewa Woźnia-
ka, Dyrektor ZSO Magdalenę 

Mielczarek wraz z wicedyrekto-
rem ZSO Mariuszem Dziewi-
cem, Dyrektor ZSPzOI w Glin-

ce Danutę Paruch, Dyrektora 
Przedszkola Nr 1 w Górze Alek-
sandrę Pacholską, Dyrektora 
Przedszkola Nr 3 w Górze Hele-
nę Szczepańską, Przewodniczącą 
Rady Rodziców SP nr 3 Iwonę 
Stocką oraz wicedyrektor  SP nr 
3 Anitę Heinze – Kasprzak. Po 
wysłuchaniu prezentacji Komisja 

przyznała następujące miejsca.
W kategorii języka angielskiego:
I miejsce: Ada Figiel ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Górze  
(opiekun Agata Figiel, Justyna 
Łakomska), II - Weronika Joń-
czak z ZSO w Górze (opiekun  
Edyta Bretsznajder), III - Kin-
ga Dębowicz z ZSO w Górze 
(opiekun  Edyta Bretsznajder) 
oraz dwa wyróżnienia, które 
przyznano uczennicom Szkoły 
Podstawowej nr 3 Julii Kajetań-
czyk i Dominice Rzeźwickiej. 
W kategorii języka niemieckiego: 
I miejsce: Natasza Baworowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Górze (opiekun  Karolina Świąt-
kiewicz), II - Marta Niewiarow-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Górze (opiekun Marta Kru-
pa), III - Paula Wittek ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 (opiekun  Ka-
rolina Świątkiewicz).
Dzięki hojności i zaufaniu spon-
sorów tj. Przedsiębiorstwa Prze-
mysłu Ziemniaczanego 
w Niechlowie, Firmy DANPOL, 
Wiolety Kasycz oraz Rady 

REd.
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XIV Międzyszkolny Konkurs Kolęd Witoszyce 2018
30 stycznia 2018r. Centrum Kulturalno-Sportowe w Witoszycach rozbrzmiewało dźwiękami pięknych kolęd i pastorałek. W tym dniu odbył się XIV Międzyszkolny 
Konkurs Kolęd. Organizatorem konkursu był Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kresowiak”. 
Współorganizatorzy to Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i OSI POLAND FOODWORKS Sp. z  o.o. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz. 

Projekt jest współfinansowany ze 
środków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. Uroczystość  
nie mogłaby się odbyć, gdyby 
nie wsparcie sponsorów. Dyrek-
tor Zespołu Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole w Witoszycach 
składa podziękowania za ufun-
dowanie nagród i pomoc w 

organizacji konkursu: Irenie 
Krzyszkiewicz – Burmistrz 
Góry, Piotrowi Antkowiakowi 
– Dyrektorowi OSI POLAND 
FOODWORKS Sp. z  o.o., An-
drzejowi Walus – Dyrektorowi 
Ośrodka Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu, Łukaszowi Zawidz-
kiemu – Firma „WAYKIKI”, 
Bożenie Średniawa – sołtys wsi 
Witoszyce, Katarzynie Mak-
symczuk – sołtys wsi Chróści-

na, Annie Kolibek  Kierownik 
KRUSS w Górze, rodzicom, 
Radzie Rodziców, nauczycielom 
i pracownikom administracji  
i obsługi przy ZSPiP w Wito-
szycach. Konkurs cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, z 
roku na rok zwiększa się liczba 
uzdolnionych muzycznie i chęt-

nych do występów wokalistów. 
Do konkursu zgłosiło się 52 so-
listów z czterech województw: 
dolnośląskiego, wielkopolskie-
go, opolskiego, lubuskiego oraz 
z Ukrainy. Występowali ucznio-
wie z: Przedszkola Publiczne-
go nr 1 w Górze, Przedszkola 
Niepublicznego „Akademia 
Malucha” w Górze, Przedszko-
le w Ślubowie, Przedszkola 
z Zespołu Szkół w Sicinach, 
Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Rogach, 
Przedszkola w Witoszycach, 
Zespołu Placówek Edukacyj-
nych w Szlichtyngowej, Szkoły 
Podstawowej w Rogach, Szko-
ły Podstawowej w Jemielnie, 
ZSPiP w Czerninie, ZSPiP  
w Ślubowie, Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Górze, ZSPiP w Wi-
toszycach, Szkoły Podstawowej  
w Rydzynie, Szkół Podstawo-
wych nr 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 
z Leszna,  Szkoły Podstawowej 
nr 9 z oddziałami gimnazjal-
nymi w Lesznie, Szkoły Pod-
stawowej w Irządzach, Szkoły 
Muzycznej w Lesznie, Zespołu 
Placówek Oświatowych w Ści-
nawie – gimnazjum w Ścinawie, 
Gimnazjum Dwujęzycznego w 
Górze, Gimnazjum nr 8 w Lesz-
nie i Prywatnego Gimnazjum 
w Lesznie, grupa gimnazjalna  
z Sądowej Wiszni z Ukrainy, 
Liceum plastycznego w Zespo-
le Szkół Rzemiosł Artystycz-

nych  w Jeleniej Górze, Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze. 
Gościnnie wystąpił zespół „Li-
lia” z Sądowej Wiszni pod opie-
ką Kierownika Artystycznego 
Haliny Wójcickiej oraz zespół 
MOKtoniki i Respect pod kie-
rownictwem Anny Śródy. 
Wykonawcy podzieleni byli 

napięć grup wiekowych: I gru-
pa - dzieci przedszkolne; II - 
uczniowie klas I-III szkół pod-
stawowych; III - uczniowie klas 
IV-VII szkół podstawowych; 
IV - uczniowie gimnazjum; V 
– uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych. Zmagania uczest-
ników oceniało jury w skła-
dzie:  ks. Jarosław Grabarek, ks. 
Stanisław Orłowski, ks. Janusz 
Bobowski. Komisja konkurso-
wa miała bardzo trudne zadanie, 
gdyż poziom konkursu był bar-

dzo wysoki. Przyznane nagrody: 
w kategorii przedszkola: I miej-
sce zajęli exequo – Zofia Pap-
mel z Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Górze; Jagoda Lisiecka  
z Przedszkola w Ślubowie, Car-
men Dańko z Przedszkola Nie-
publicznego „Akademia Malu-
cha” w Górze; Lena Dzwonnik  

z Oddziału Przedszkolnego  przy 
Szkole Podstawowej w Rogach; 
Filip Buda z Zespołu Szkół 
w Sicinach; Emilia Wiśniewska 
- ZSPiP w Witoszycach.
W kategorii kl. I-III Szkoły 
Podstawowe: I miejsce Hubert 
Pala – z Jemielna; II – Martyna 
Piaskowska – SP nr 13 w Lesz-
nie; III – Nikol Jakubowska – 
SP nr 4 w Lesznie.
W kategorii kl. IV-VII szkoły 
podstawowe przyznano I miejsce 
Marii Polak – SP nr 12 w Lesznie  
i Wiktorii Muszyńskiej – SP nr 
13 w Lesznie; II  uzyskała Maja 
Bójko z SP w Jemielnie i Emilia 
Nowak z SP nr 10 w Lesznie; III 
miejsce – Zuzanna Kaczmarek – 
SP nr 13 w Lesznie i Joanna Pa-
terek z ZSP w Czerninie.
W kategorii Gimnazjum: I miej-
sce zajęła Weronika Szymańska 
z Gimnazjum Dwujęzyczne w 
Górze i Anastazja Rebij  Sądowa 
Wisznia  z Ukrainy; II - Anas-
tazja Czorna  Sądowa Wisznia  
z Ukrainy i  Nazar Sannicki 
Sądowa Wisznia – Ukraina; III  
przypadło Oliwii Reszczyńskiej 
z Gimnazjum nr 8 w Lesznie i 
Jagodzie Ostanowicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 9 z Oddziałami 
Gimnazjalnymi z Leszna.
 Szkoły Ponadgimnazjalne: I 
miejsce – Róża Mazurczak z 
LO w Górze i Anna Juszczyk z 
Liceum Plastycznego w Jeleniej 
Górze.
Po występach wszyscy uczest-
nicy wraz z opiekunami zosta-
li zaproszeni na energetyczny  

i słodki poczęstunek.  Podsu-
mowując wydarzenie, gospo-
darz konkursu Dyrektor ZSPiP 
w Witoszycach Leszek Stecki 
podziękował dzieciom biorą-
cym udział w konkursie, wszyst-
kim sponsorom, nauczycielom 
przygotowującym konkurs, se-
niorkom za przepyszne piero-

gi, pracownikom administracji  
i obsługi, opiekunom i przede 
wszystkim rodzicom za wkład 
włożony w przygotowanie  
i udział w konkursie. W trak-
cie trwania konkursu Dyrektor 
L. Stecki cytując słowa Papieża 
Franciszka powiedział „Jakże 
byłoby pięknie,  gdyby każdy 
z nas mógł wieczorem powie-
dzieć: dzisiaj zrobiłem gest mi-
łości wobec  drugiego” i złożył 
serdeczne podziękowania oraz 
wyrazy uznania rodzinom, któ-
re przyjęły pod swój dach dzieci 
i młodzież z Ukrainy. „To dzięki 
udzieleniu bezinteresownej po-
mocy i wsparciu umożliwiacie 
Państwo dzieciom i młodzieży 
zdobywanie mądrości życiowej 
związanej z autentyczną miło-
ścią do Ojczyzny”. Podzięko-
wania zostały złożone na ręce 
Państwa: Agnieszki i Miro-
sława Wesołowskich, Justyny  
i Tomasza Michalskich, Joanny  
i Piotra Marciniszyn, Ewy i To-
masza Pieprzyk, Arlety i Jana 
Kubińskich, Alfredy i Jana Na-
konecznych, Marzeny i Kamila 
Rogasik, Moniki i Grzegorza 
Siekanowicz, Joanny i Sebastia-
na Kłys, Anny i Mariusza Krze-
mień, Beaty Pona, Krystyny 
i Romana Czołowskich, Ewy  
i Krzysztofa Kwartnik, Elżbiety 
Pończocha, Wioletty i Damia-
na Kornickich, Krystyny i Jana 
Kornickich, Barbary i Roberta 
Chrystman-Kurzawa, Agniesz-
ki i Andrzeja Kurzawa, Aliny  
i Bogdana Filistowicz. 

Organizatorzy gratulują wszyst-
kim nagrodzonym i zapraszają 
za rok na XV Międzyszkol-
ny Konkurs Kolęd Witoszyce 
2019.

Rodziców recytatorzy wal-
czyli o karty podarunkowe  
w kwocie 150 zł, 100 zł oraz 
50 zł oraz piękne pluszowe 
serca wykonane przez panią  
W. Kasycz. Wszystkim sponso-
rom serdecznie dziękujemy.
Koordynatorem konkursu była 
Karolina Świątkiewicz która 
wraz z nauczycielkami Katarzyną 
Wiśniewską, Renatą Matysiak, 
Ewą Świerszko, Justyną Witkow-
ską, Justyną Łakomską, Kingą 
Gałuszka, Dorotą Kalinowską 
stworzyli zespół, który pracował 
nad przygotowaniami do kon-
kursu. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom oraz życzymy w dal-
szym ciągu wielu sił niezbędnych 
do realizacji własnych marzeń i 
planów.
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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
em

Goście z Aeroklubu
6 lutego  w Szkole Podstawowej 
w Czerninie odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami Aero-
klubu Leszczyńskiego , na które 

przybyli Katarzyna Kuty-dyrek-
torka Aeroklubu i Paweł Kozor 
– pilot. Zacni goście  gościli na 
uroczystości pasowania uczniów 
klasy pierwszej na czytelników 
biblioteki szkolnej. Swoją obec-
nością wydarzenie to zaszczycili 
Lidia Borysowska i Beata Buda 
oraz dyrektor, wicedyrektor i pe-
dagog szkolny. Uroczystość roz-
poczęła uczennica klasy pierw-
szej Agatka fragmentem książki  
pt. „Pilot i ja”. Po wysłuchaniu 
dzieci podzieliły się swoimi wra-
żeniami,  a propagując umiejęt-

ność czytania podkreślili, że jest 
ona największym wynalazkiem 
ludzkiej cywilizacji. Uroczystość 
zakończyła uczennica Agata, 

która zaśpiewała piosenkę o 
książce przy akompaniamen-
cie gitary w wykonaniu ucznia 
Macieja. Pierwszoklasiści mieli 
też okazję do zapoznania się z 
zawodem pilota, poznali bu-
dowę szybowca oraz technikę 
startu i lotu. Goście z Aeroklu-
bu opowiadali także o swojej 
działalności, sukcesach w za-
wodach sportowych, o charak-
terze swojej pracy,  ale także o 
pasji latania. Druga część spo-
tkania miała miejsce w kl. VII 
oraz w klasach gimnazjalnych 

w ramach doradztwa zawodo-
wego. Zaprezentowano filmy, 
wskazano etapy szkoleń w celu 
uzyskania licencji.Uczniowie, 

którzy chcą być w przyszłości 
zawodowym pilotem pozyskali 
informację o Szkole Lotnictwa 
na Politechnice Rzeszowskiej. 
Na zakończenie uczniowie zo-
stali zaproszeni na otwarcie se-
zonu w pokazach lotniczych z 
okazji pikniku szybowcowego i 
do udziału w warsztatach mode-
larskich. Serdecznie dziękujemy 
i bardzo chętnie skorzystamy z 
zaproszenia.

Aktywizacja osób 30+ w powiecie 
górowskim w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2018 roku realizuje projekt   
pt. „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2018 
roku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy,  
Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy, współfinan-
sowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób, któ-
re znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, ko-
biety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby 
o niskich kwalifikacjach).
Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia 
pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobot-
ne w PUP w Górze, znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, dla których przewidziano takie formy wsparcia jak:
•	 Staże (117 osób),
•	 Prace interwencyjne (10 osób),
•	 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospo-
darczej (20 osób).
Zainteresowane osoby bezrobotne i pracodawców zapraszamy do 
kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Górze, ul. Poznańska 
4, Tel. 65 543 22 25.

PUP Góra

Górowscy Seniorzy
Górowskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień” nie przesypia zimy. Spotkania, wspól-
ne zabawy i mile spędzony czas to atuty tego stowarzyszenia.

Jeszcze wielu seniorów  miało w 
pamięci Dzień Babci i Dziad-
ka, który odbył się  25 stycznia 

i w trakcie którego było dużo 
dobrej zabawy. Wtedy na spo-
tkanie przybyło 47 osób, a już 
w dniu 8 lutego kolejne spo-

tkanie „tłusty czwartek”. Tym 
razem było 49 osób z Góry 
i okolic. Wszystkich powitał 

prezes Bronisław Barna, który 
w kilku refleksyjnych słowach 
przypomniał o minionych spo-
tkaniach karnawałowych i co-

tygodniowych, wspomniał o 
tych, którzy niestety odeszli z 
grona seniorów zrzeszonych w 
Klubie. Potem już świętowano 
przy pączkach, faworkach i do-
brej muzyce. Zabawa trwała do 
godz. 21.00.
Stowarzyszenie Klub Seniora 
„Pogodna Jesień” zapraszają 
wszystkich w wieku senioral-
nym do wstąpienia do Klubu. 
W tej sprawie można kontakto-
wać się z prezesem B. Barną tele-
fonicznie – nr tel. 699 205 253. 
Klub Seniora jest otwarty dla 
wszystkich chętnych.
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OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY 
ORTOGRAFICZNE
Trzydziestu sześciu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze (25 ucz. – poziom 2. i 11 ucz. – 
poziom 3.) wzięło udział w Ogólnopolskim DYKTANDZIE (nie tylko) DLA MISTRZÓW. Jego 
organizatorem jest Instytut Rozwoju Oświaty IRO w Warszawie. 

Test konkursowy nie był łatwy. 
Składał się z dyktanda z lukami, 
w miejsce których należało wpi-
sać ż lub rz, ch-h, ó-u. Ponadto 
zawierał zadania zamknięte wie-

lokrotnego wyboru, sprawdza-
jące znajomość reguł ortogra-
ficznych bazujących na wiedzy z 
fonetyki, fleksji i słowotwórstwa. 

Uczniowie naszej szkoły kolej-
ny raz sprostali zadaniom przy-
gotowanym przez Organizato-
ra, czego dowodem są uzyskane 
wyniki. Tytuł laureata i mistrza 

ortografii (poziom 3.) uzyskały 
uczennice Barbary Bućkow-
skiej: Karolina Baranowska z 
kl. 3d (Gm) – 136 pkt, Zuzan-

na Janicka z kl. 3d (Gm) – 136 
pkt i Marta Niewiarowska z kl. 
3d (Gm) – 136 pkt  - I miejsce 
w Polsce. Zuzanna Janusz  z kl. 
3d (Gm) – 135 pkt – II miejsce 
w Polsce oraz Daria Toruńska 
z kl. 2a (Gm) – 132 pkt – V 
miejsce. Dyplomy i wyróżnie-
nia otrzymało 4 uczniów: po-
ziom 3 – Liwia Stolarczyk z kl. 
3d (Gm) – 129 pkt – VIII m., 
Oliwia Kaławaj z kl. 3c (Gm) – 
128 pkt – IX . Na poziomie 2: 
Julia Tarczyło z kl. 6a  –129 pkt 
– XII m. (opiekun merytorycz-
ny: Renata Kowalska), Marcin 
Dec z klasy 5a – 127 pkt – XIV 
m. (opiekun merytoryczny: Bo-
gumiła Wyszyńska). Mistrzom 
ortografii należą się ogromne 
brawa i gratulacje !!! 

Kolejny sukces matematyczny
Otrzymaliśmy wyniki Ogólno-
polskiego Konkursu Matema-
tycznego EDI - „Pingwin”, w 
którym ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 wzięło udział 20 uczniów. 
W konkursie tym Kacper Skwa-
rek (IIa – Gim.) zajął 3 miejsce 
w  kraju i zdobył tytuł laureata, a 
Kamil Majewski (IIa Gim.) zdo-
był 9 miejsce w Polsce i wyróż-
nienie. Konkurs miał formę testu 
jednokrotnego wyboru i zawierał 
30 pytań z czterema warianta-
mi odpowiedzi. Za odpowiedź 
prawidłową uczeń otrzymał +1 
punkt, odpowiedź nieprawidło-
wa to -1 punkt, a przy braku od-

powiedzi punktów 0.  Ogółem 
tylko z samego województwa 
dolnośląskiego do konkursu 
przystąpiło: 1329 uczniów. 

AHK

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

PEGAZIK 2018
7 lutego 2018 r. odbył się gminny etap XXIII Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” w Domu Kultury w 
Górze. 

W konkursie brało udział 30 
wykonawców. Prezentowali oni 
zróżnicowany repertuar. Człon-
kowie komisji oceniali występu-
jących uczestników poprzez do-
bór repertuaru, dykcję i kulturę 
słowa, interpretację utworu oraz 
ogólne wrażenie artystyczne. 
Komisja konkursowa w skła-

dzie: przewodnicząca Barbara 
Podwińska-Bućkowska; człon-
kowie: Ewelina Waląg, Krystyna 
Woźna, Lidia Berus, Mirosława 
Rutkowska, Teresa Pankiewicz i 
Joanna Zembroń wyłoniła zwy-
cięzców I, II i III miejsca oraz 
rozdało wyróżnienia w obu ka-
tegoriach wiekowych. W pierw-
szej kategorii    „młodsi”    klasy 
IV-VI wyniki ułożyły się nastę-
pująco:
I  miejsce - Mateusz Knihnicki,
II miejsce -  Hanna Górecka,
III miejsce  „ ex aequo”  Alan 
Stojanowski  oraz  Natasza Mi-
szkiewicz. Wszyscy laureaci tej 
kategorii są uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Górze.
Wyróżnienia otrzymali:
-    Blanka Żurawska    i    Emi-

lia Dec  reprezentujące   Zespół 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le w Ślubowie oraz   Dominika 
Hałaś ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Górze.
W drugiej kategorii „starsi” 
(klasy VII szkół podstawowych 
oraz II i III gimnazjalnych) zwy-
cięskie miejsca zajęli kolejno: 

I miejsce  - Ada Figiel  ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Górze.  
II  miejsce  – „ex aequo”-    Kin-
ga Dębowicz  z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gó-
rze,   Jeremiasz Witko  z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego z 
Oddziałami Integracyjnymi 
w Glince, Zuzanna Janusz  ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gó-
rze. III miejsce - Zuzanna Janic-
ka.
Wyróżnienie  wręczono  Marcie 
Niewiarowskiej i Weronice Sła-
wińskiej ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Górze.

B-P-B

Ćwiczenia strażackie 
Strażacy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Górze wspólnie z ochotnika-
mi OSP 20 lutego br odbyli 
na zbiorniku wodnym przy ul. 
Sportowej ćwiczenia ratownicze. 
Zadaniem strażaków było dopły-
nięcie do tonącego oraz transport 
na brzeg i przetransportowanie 
drugiego poszkodowanego z 
udzieleniem mu pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

Fundusz Sołecki w 2018 r.
W roku 2018, podobnie jak  
w latach poprzednich, w bu-
dżecie Gminy Góra zostały wy-
odrębnione środki na realizację 
przedsięwzięć w ramach fundu-
szu sołeckiego.
O tym na co zostaną przezna-
czone środki w konkretnym 
sołectwie decydują sami miesz-
kańcy danego sołectwa.
Zadaniami przewidzianymi do 
realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego są m.in. doposażenia 

placów zabaw, remonty świetlic, 
zakupy wyposażenia świetlic, 
zakupy artykułów do organiza-
cji imprez kulturalno- sporto-
wych na terenie sołectw, remon-
ty dróg.
W ramach Funduszu sołeckie-
go 2018 poszczególne sołectwa 
wnioskowały o realizację łącz-
nie na ok. 178 zadań, na kwotę 
596 153,26 zł.

AG
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE

S. BąCZEwSKi, A. KłAK

Zakończenie służby 

30 stycznia 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odbyło się uroczyste pożegnanie, odchodzącego na 
emeryturę st. bryg. mgr inż. Arkadiusza Szupera

30 stycznia 2018 r. w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Górze odbyło się uro-
czyste pożegnanie st. bryg. mgr 
inż. Arkadiusza Szupera, który z 
dniem 31 stycznia 2018 r. prze-
szedł na emeryturę. W uroczy-
stości udział wzięli Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu st. bryg. 
mgr inż. Adam Konieczny, Sta-
rosta Górowski Piotr Wołowicz, 
Wicestarosta Paweł Niedźwiedź, 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz wraz z zastępcą Andrze-
jem Rogalą, Burmistrz Wąsosza 
Zbigniew Stuczyk, wójt gminy 
Niechlów Beata Pona, wójt gmi-
ny Jemielno Jan Ucinek, Woj-
skowy Komendant Uzupełnień 
w Głogowie ppłk dypl. Piotr 
Mielniczuk, Komendant Po-
wiatowy Policji w Górze kom. 
mgr Krzysztof Cichla oraz byli 
Komendanci Powiatowi Policji 
w Górze, obecni i byli komen-
danci powiatowi Państwowej 
Straży Pożarnej, przedstawicie-
le Ochotniczych Straży Pożar-
nych z powiatu górowskiego, 
dyrektorzy i kierownicy jedno-
stek, rodzina oraz przyjaciele.   
Uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandaru, wcią-
gnięcia flagi narodowej na maszt 
i odśpiewania hymnu państwo-
wego, oraz zdania raportu Ko-
mendantowi Wojewódzkiemu o 
rozpoczęciu uroczystości. Zgro-
madzonych gości przywitał Za-
stępca Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w 
Górze mł. bryg. mgr inż. Lucjan 
Sibilak, który wraz ze swoim ko-
mendantem również przeszedł 
na emeryturę. W swoim wy-
stąpieniu przedstawił życiorys 
zawodowy Komendanta, w któ-
rym podkreślił profesjonalizm i 
rzetelność w wykonywaniu po-
wierzonych obowiązków. 
Następnie głos zabrał Komen-
dant Wojewódzki PSP st. bryg. 
mgr inż. Adam Konieczny, gra-
tulując trzydziestoletniej służby, 
która nie zawsze była łatwa. Po 
przemówieniach został odczyta-
ny rozkaz personalny dotyczący 
odwołania ze stanowiska komen-
danta w związku z zakończeniem 
służby i przejściem na emeryturę.  
Nie zabrakło również momen-
tów wzruszeń, kiedy głos zabrał 
st. bryg. Arkadiusz Szuper, któ-
ry podziękował za wieloletnią 

współpracę nie tylko swoim 
kolegom z pracy, władzom wo-
jewódzkim, powiatowym, gmin-
nym, za zrozumienie i pomoc w 
trudnych sytuacjach, ale przede 
wszystkim swoim najbliższym za 
wsparcie i wyrozumiałość w cza-
sie pełnienia ponad trzydziesto-

letniej służby. Swojej małżonce 
wręczył z tego tytułu ogromny 
bukiet czerwonych róż. Gratu-
lacje i słowa uznania komendant 
usłyszał także od Starosty Gó-
rowskiego, który podziękował za 
oddanie się służbie oraz wzorową 
współpracę, dzięki której zosta-
ła wybudowana nowa siedziba 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Górze.   
Na zakończenie uroczystości ko-
mendant otrzymał wiele serdecz-
nych życzeń od zgromadzonych 
na uroczystości gości. Uwień-
czeniem uroczystego pożegna-
nia było wspólne pamiątkowe 
zdjęcie. Obowiązki komendanta 
z dniem 1 lutego 2018 r. będzie 
pełnił bryg. mgr inż. Krzysztof 
Panocha. 
Wystąpienie Zastępcy Komen-
danta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Górze 
mł. bryg. Lucjana Sibila-
ka: Komendant Powiatowy PSP 
w Górze  Starszy brygadier mgr 
inż. Arkadiusz Szuper rozpo-
czął służbę jako słuchacz SGSP 
w Warszawie w dniu 1 sierpnia 
1987 r. Nauki w tej szkole pobie-
rał do 23 maja 1992 r. Następnie 
został skierowany do Komen-
dy Rejonowej PSP w Lesznie, 
gdzie w okresie od 01.08.1992 
- 31.03.1993 pełnił służbę jako 
dowódca plutonu. Następnie, 

od dnia 1 kwietnia 1993 r. peł-
nił służbę jako zastępca dowód-
cy Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Górze, utworzonej w 
ramach Komendy Rejonowej 
PSP w Rawiczu. Od 22 do 31 
grudnia 1998 r. był pełniącym 
obowiązki dowódcy JRG w Gó-
rze. Jak pisali jego przełożeni 
we wnioskach awansowych i o 
odznaczenia „wykazywał się w 
tym okresie wysokimi walorami 
dowódczymi, ofiarnością oraz 
zaangażowaniem, kierując wie-
loma akcjami ratowniczo-gaśni-
czymi prowadzonymi na terenie 
powiatu górowskiego jak i poza 
nim. Przykładem były: duże po-
żary lasów w Ryczeniu, Łękano-
wie, Włodkowie, Czerninie, czy 
też słynny pożar lasu w Kuźni 
Raciborkiej, podczas którego 
był zastępcą dowódcy kompanii 
leszczyńskiej”. W roku 1997 kie-
rował akcją przeciwpowodziową 
na ternie gmin Niechlów i Je-
mielno. Dzięki sprawnej organi-
zacji działań służb ratowniczych, 
pomimo zalania i podtopienia 
wielu miejscowości, nie odno-
towano zachorowań związa-
nych z sytuacją sanitarną oraz 
uchroniono tereny powodziowe 
przed katastrofą ekologiczną.   
W późniejszym okresie, kiedy 
tworzono wniosek o nadanie 
stopnia starszego brygadiera, 
jego przełożeni pisali o nim „sta-
nowczy, ambitny, wymagający 
w stosunku do podwładnych i 
do samego siebie. W czasie akcji 
ratowniczo-gaśniczych podej-
muje zdecydowane i trafne de-
cyzje. Jest oficerem sumiennym 
i zdyscyplinowanym o dużym 
poczuciu odpowiedzialności 
służbowej. Potrafi konsolido-
wać załogę, utrzymać dyscyplinę 
służby co pozwala mu należycie 
kierować podległą jednostką”.   
Pełniąc od 1 stycznia 1999 r. 
obowiązki Komendanta Powia-
towego PSP w Górze, pomimo 
braków kadrowych, z pełną kon-
sekwencją realizował zadania i 
cele związane z wprowadzeniem 
reformy administracji publicznej 
w jednostkach organizacyjnych 
PSP na terenie woj. dolnoślą-
skiego. Poprzez reorganizację 
Jednostki Ratowniczo - Gaśni-
czej PSP w Górze doprowadził 
do sprawnego funkcjonowania 
nowo utworzonej komendy po-
wiatowej, co potwierdziła prze-

prowadzona w 2000 r. kontrola 
kompleksowa. Owocem bar-
dzo dobrej oceny było zajęcie I 
miejsca w woj. dolnośląskim z 
zakresu działalności operacyjnej.  
Aktywna współpraca z samorzą-
dem powiatowym jak i samorzą-
dami gminnymi przyczyniała się 
do stałego rozwoju Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego na terenie powiatu gó-
rowskiego, czego przykładem 
było włączenie do systemu w 
2005 r. jednostki OSP Czeladź 
Wielka oraz pozyskanie sprzę-
tu hydraulicznego, medycznego 
i ochrony dróg oddechowych 
dla pozostałych jednostek OSP 
w powiecie. Na uwagę zasługu-
je fakt podejmowania szeregu 
inicjatyw mających na celu po-
zyskiwanie środków pozabudże-
towych, dzięki którym możliwe 
było: wykonanie w 2001 r. w 
obiekcie przy ul. Kościuszki 4 
modernizacji kotłowni węglo-
wej na opalaną gazem ziemnym, 
wykonanie szeregu prac remon-
towych i modernizacyjnych, czy 
też zakup w 2003 r. nowego 
średniego samochodu ratowni-
czo - gaśniczego, na który pozy-
skano środki finansowe m.in. ze 
Starostwa Powiatowego w Górze 
w wysokości 147 tys. 250 zł.   
Jego kreatywność i konsekwen-
cja doprowadziły do przekazania 
przez gminę Góra terenu pod bu-
dowę nowego obiektu strażnicy 
oraz rozpoczęcia w 2008 r. jego 
budowy. Inwestycja realizowana 
ze środków finansowych budże-
tu państwa i województwa zo-
stała ukończona i przekazana do 
użytkowania we wrześniu 2010 
r. W tym samym czasie jednost-
ka ratowniczo-gaśnicza została 
wzmocniona dwoma nowymi 
samochodami pożarniczymi: 
samochodem z podnośnikiem 
hydraulicznym SHD-25 na pod-
woziu MAN oraz ciężkim samo-
chodem ratowniczo-gaśniczym 
GCBA 8/60 na podwoziu SCA-
NIA. Pod koniec 2010 r. udało 
się sfinalizować także dostawę 
dwóch samochodów: operacyj-
nego i specjalnego rozpoznaw-
czo-ratowniczego typu pick-up, 
na zakup których pozyskał środ-
ki finansowe w kwocie 73.000 
zł z samorządów gminnych.   
W tym samym okresie zainic-
jował także położenie nawierzch-
ni asfaltowej drogi dojazdowej do 

budynku strażnicy, co w znacznej 
mierze przyczyniło się do popra-
wy warunków wyjazdu samocho-
dów pożarniczych do zdarzeń.   
W roku 2011 ze środków finan-
sowych pozyskanych ze Staro-
stwa Powiatowego w Górze w 
kwocie 30.000 zł zakupiono pa-
liwo do pojazdów pożarniczych. 
W roku 2012 za środki finan-
sowe w kwocie 40.000 zł pozy-
skane z Nadleśnictwa Góra Śl. 
zakupiono motopompę Tohatsu 
oraz po otrzymaniu wsparcia fi-
nansowego ze Starostwa Powia-
towego zakupiono system ante-
nowy do stacji bazowej celem za-
pewnienia prawidłowej łączności 
radiowej na terenie gm. Wąsosz. 
W roku 2013 dzięki pozyskaniu 
dofinansowania z samorządów 
gminnych w kwocie 10.000 zł 
zakupiono sprężarkę do łado-
wania butli powietrznych apa-
ratów ODO. Istotnym działa-
niem było podjęcie w roku 2014 
i 2015 działań zakończonych 
pozyskaniem środków finanso-
wych w kwocie 205 tys. 500 zł 
od władz samorządowych oraz 
przedsiębiorstw funkcjonujących 
na terenie powiatu górowskiego 
na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z napę-
dem uterenowionym 4x4 GBA 
2,5/36 na podwoziu SCANIA. 
Równie mocno zaangażowa-
ny jest w działalność społecz-
ną. Jako członek OSP Osetno, 
wiceprezes ZOM-G ZOSP RP 
w Górze i członek zarządu po-
wiatowego ZOSP RP w Górze 
pomaga w pozyskiwaniu sprzętu 
hydraulicznego, medycznego, 
pożarniczego i ochrony dróg od-
dechowych dla jednostek OSP 
w powiecie oraz przyczynia się 
do stałego rozwoju KSRG na 
terenie powiatu górowskiego.   
W swojej trzydziestoletniej służ-
bie był wielokrotnie odznaczany 
i nagradzany. Otrzymał m.in.: 
Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy 
„Medal za Długoletnią Służbę”, 
Złotą Odznakę „Zasłużony dla 
Ochrony P/poż.” – MSWiA, 
Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” – MON, 
Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” – OSP, Dyplom 
KG PSP. 
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materiały na stronę 12 i 13 przygotowuje wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze K. ANTOLAK, S. BąCZEwSKi

Drony i roboty w LO
8 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze uroczyście otwarto super nowoczesną pracownię informatyczną powstałą w ramach pilotażowego 
programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Informatyczne Zielone Garnizony”, prowadzonego tylko w 12 szkołach w Polsce

Na zaproszenie dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Górze na uroczystość 
otwarcia nowej pracowni infor-
matycznej przybyli wizytator 
Wydziału Nadzoru Kształcenia 
Podstawowego i Specjalnego 

Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu Jan Głowa, Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Gło-
gowie ppłk dypl. Piotr Mielni-
czuk, Starosta Górowski - Piotr 
Wołowicz, wicestarosta Paweł 
Niedźwiedź, Dziekan Dekanatu 
Góra – wschód, proboszcz para-
fii św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Górze ks. Henryk Wa-
chowiak, radni Rady Powiatu 
Górowskiego: Kazimierz Boguc-
ki, Teresa Frączkiewicz, Grze-
gorz Aleksander Trojanek, Ry-
szard Wawer, Mirosław Żłobiń-
ski, Skarbnik Powiatu Wiesław 
Pospiech, Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Pro-
mocji Starostwa Powiatowego 
w Górze Sławomir Bączewski 
oraz Zbigniew Witko przyjaciel 
szkoły, jednocześnie wykonawca 
prac remontowych w otwieranej 
pracowni, a także dyrektorzy 

szkół i placówek oświatowych, 
nauczyciele oraz uczniowie.   
Dyrektor szkoły Magdalena 
Mielczarek powitała gości, a 
szczególnie ciepło klasę Ia, któ-
ra jest objęta projektem „In-
formatyczne Zielone Garnizo-

ny”.  Projekt ma na celu wpro-
wadzenie do szkół nowatorskich 
rozwiązań w zakresie nauczania 
informatyki w obszarze progra-
mowo-metodycznym i orga-
nizacyjnym z uwzględnieniem 
obrony cybernetycznej. Głów-
nym założeniem programu 
jest praktyczne przygotowanie 
informatyków – specjalistów 
mogących znaleźć zatrudnienie 
po ukończeniu szkoły w rodzin-
nych miejscowościach czy kon-
tynuować edukację na studiach 
wyższych np. Wojskowej Aka-
demii Technicznej w Warszawie.  
Projekt adresowany jest do 
uczniów i nauczycieli 12 szkół 
ponadgimnazjalnych, wśród 
których znalazło się Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Górze, gdzie 
realizowana jest specjaliza-
cja robotyka z automatyką.   

Dyrektor Szkoły szczegółowo 
omówiła zrealizowane zadania, 
a także korzyści jakie wiążą się 
z przystąpienia do tego elitarne-
go, edukacyjnego programu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej.   
Powiat Górowski w wyniku 
podpisanej z Ministerstwem 
Obrony Narodowej umowy 
otrzymał dotację w wysoko-
ści 100.000 zł, za który szko-
ła zakupiła w 2017 r. sprzęt 
informatyczny wysokiej kla-
sy do realizacji programu.   
Magdalena Mielczarek pod-
kreśliła, że Powiat Górow-
ski jako organ prowadzący 
wspiera szkołę w tych nowa-
torskich działaniach również 
poprzez finansowanie prowa-
dzenia dodatkowych godzin 
zajęć dydaktycznych w ramach 
projektu oraz innowacji pe-
dagogicznych, wyjazdów na 
szkolenia, konferencje itp.   
Szkolny koordynator programu 
- Grzegorz Goździewicz na-
uczyciel informatyki i mate-
matyki, bez którego udziału i 
zaangażowania niemożliwa by-
łaby realizacja projektu na tak 
wysokim poziomie, wygłosił 
wykład inauguracyjny, podczas 
którego omówił możliwości wy-
korzystania w procesie dydak-
tycznym zakupionego sprzętu. 
O tym, czy należy bać się ro-
botów oraz o innych aspektach 
automatyki i robotyki oraz za-
stosowaniu ich w różnych dzie-
dzinach życia mówili ucznio-
wie klasy Ia, którzy zaprosili 
zebranych do udziału w lekcji 
otwartej w nowej pracowni.   
Przed rozpoczęciem zajęć otwar-

tych nastąpiło uroczyste otwar-
cie pracowni. Jej poświęcenia 
dokonał ks. Henryk Wacho-
wiak a wstęgę przecięli wizy-
tator Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu Jan Głowa, który 
był pomysłodawcą udziału gó-
rowskiego liceum w projekcie, 
Starosta Górowski Piotr Woło-
wicz reprezentujący organ pro-
wadzący, który wspiera realiza-
cję projektu, Alicja Ciszewska 
oraz Anita Sławińska uczennice 
klasy Ia, w której projekt jest 
realizowany oraz Magdalena 
Mielczarek Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, któ-
ry bezpośrednio go realizuje.   
Następnie w wypełnionej po 
brzegi pracowni, naszpiko-
wanej najnowocześniejszym 
sprzętem informatycznym i 
cybernetycznym, Grzegorz 
Goździewicz wraz z uczniami 
przedstawił teoretyczne i prak-
tyczne zastosowanie robotów. 
W powietrze uniósł się dron 
sterowany za pomocą zwykłego 
smartfona, po podłodze poru-
szały się roboty na gąsienicach 
rozpoznające samodzielnie 
trasę, inny robot za pomocą 
manipulatora podawał butel-
kę napoju. Goście mieli możli-
wość samodzielnego przetesto-
wania robotów, zagrania w grę 
zaprojektowaną przez uczniów 
za pomocą programu Scratch, 
czy sterować skonstruowa-
nym przez licealistów dronem.   
Uczniowie z klasy objętej pro-
jektem realizują poszerzony pro-
gram z informatyki, matematy-
ki i fizyki oraz realizują przed-
miot robotyka z automatyką. 

Obowiązkowymi treściami w 
każdej klasie biorącej udział w 
projekcie są zagadnienia zwią-
zane z cyberbezpieczeństwem.   
Projekt niewątpliwie przyczy-
nia się do budowania podwalin 
cyberbezpieczeństwa państwa 
oraz pozytywnego wizerunku 
Wojska Polskiego oraz Mini-
sterstwa Obrony Narodowej 
w środowisku lokalnym mia-
sta i powiatu górowskiego.   
Poproszony o komentarz Wojs-
kowy Komendant Uzupełnień 
w Głogowie ppłk dypl. Piotr 
Mielniczuk powiedział:  „Jestem 
bardzo zbudowany poziomem 
nauczania i jakością wyposażenia 
w uroczyście otwartej pracowni 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Górze. To piękny przykład 
wzmacniania bezpieczeństwa 
Polski poprzez działania lokal-
ne. Kształcenie informatyków ze 
specjalizacją w zakresie robotyki 
i automatyki na potrzeby woj-
ska czy środowiska cywilnego jest 
bardzo ważne z punktu widze-
nia obronności. Wierzę, że część 
uczniów z pewnością będzie kon-
tynuować swoją edukację w uczel-
niach wojskowych i w przyszłości 
zasili szeregi Wojska Polskiego. 
Gratuluję szkole profesjonalizmu 
i nowatorstwa, życząc dalszych 
sukcesów, a Powiatowi Górow-
skiemu dziękuję za współpracę w 
zakresie budowania obronności i 
promocję służby wojskowej”. 

Przygotowania do obchodów
5 lutego 2018 r. w sali konfer-
encyjnej Starostwa Powiatowego 
w Górze odbyło się pierwsze po-
siedzenie Powiatowego Komite-
tu Organizacyjnego Obchodów 
100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, któremu 
przewodniczył Starosta Górow-
ski Piotr Wołowicz oraz Wice-
starosta Paweł Niedźwiedź
Na zaproszenie Starosty Górows-

kiego na spotkanie przybyli rad-
ni: Kazimierz Bogucki, Teresa 
Frączkiewicz, Michał Krochta, 
Paweł Niedźwiedź, Grzegorz 
Aleksander Trojanek oraz Mi-
rosław Żłobiński. Samorządy 
gminne reprezentowali Sekretarz 
Miasta i Gminy Góra Tadeusz 
Otto, Sekretarz Gminy Jemiel-
no Ryszard Czerw, a Gminę 
Niechlów podinspektor ds. za-

rządzania kryzysowego, obrony 
cywilnej, spraw wojskowych, 
promocji gminy i BIP Paweł 
Wróblewski. W komplecie sta-
wili się dyrektorzy jednostek 
oświatowych: Krzysztof Mielcza-
rek, Ewa Gano wraz z nauczy-
cielami historii Dorotą Nowak 
i Arturem Małeckim, Magda-
lena Mielczarek również z na-
uczycielami historii Tomaszem 
Woźniczką i Mirosławem We-
sołowskim, Bernard Bazylewicz, 
Justyna Dąbrowska oraz dy-
rektor POSiR Tomasz Krysiak.   

Starosta Górowski przedstaw-
ił ogólny plan przedsięwzięć 
związanych z obchodami jed-
nej z najważniejszych w historii 
naszego kraju rocznic. Pomocą 
merytoryczną w organizacji ob-
chodów służyć będzie Powiatowe 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli i Poradnictwa Psycholo-
giczno-Pedagogicznego w Górze 
oraz szkoły średnie i Powiatowy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.     
Zwieńczeniem cyklu wszystkich 
imprez, a propozycji ich padło 
dużo, będzie uroczystość w li-

stopadzie 2018 r. połączona z 
uroczystą sesją Rady Powiatu 
Górowskiego, podczas której zo-
stanie wygłoszony okolicznościo-
wy referat o 100-leciu odzyska-
nia niepodległości przez Polskę, 
podsumowana zostanie obecna 
kadencja samorządu, uczczona 
zostanie również 20. rocznica 
utworzenia powiatów w Polsce a 
co za tym idzie 20-lecie istnienia 
Powiatu Górowskiego. 

K. ANTOLAK, S. BąCZEwSKi
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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 2018 r., poz. 121 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
1189/2

0,1438
LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Rumiankowej

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

na 
własność  75.000,00

2932/1

0,1413 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Rumiankowej

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

na 
własność 60.000,00

2932/2 0,1490
LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Rumiankowej

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

na 
własność 65.000,00

)* 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 są uzbrojone. Dostęp  do działek drogą z kostki brukowej. 
Dostępne media: sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 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. 655443628. Ogłoszenie 
znajduje się     na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.

- 2 -
Wadium  w  wysokości : 
- za działkę nr 1189/2                            -    7.500,00 zł,
- za działkę nr 2932/1                            -    6.000,00 zł,
- za działkę nr 2932/2                             -   6.500,00 zł,
należy  wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia 4 kwietnia 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 10 KWIETNIA 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   2018 
poz.121 z późniejszymi zmianami) – upłynął  19 lutego 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) 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

1369/14 0,1499 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w 
Górze  w rejonie  
ul. Polnej

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

na 
własność  45.700,00

1369/15 0,0806 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w 
Górze  w rejonie  
ul. Rumiankowej

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

na 
własność 32.400,00

1369/16 0,0774 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w 
Górze  w rejonie  
ul. Rumiankowej

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

na 
własność 31.100,00

)* 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 z gruntową. Działki 
nie posiadają 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. 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. 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 1369/14                           -     4.570,00 zł,
- za działkę nr 1369/15                            -    3.240,00 zł,
- za działkę nr 1369/16                             -   3.110,00 zł,

należy  wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia  4 kwietnia 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        
dopiskiem „Przetarg na działkę nr …....”. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jedną działkę wymagana 
jest wpłata takiej ilości wadium.

PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 11 KWIETNIA 2018 r. O GODZINIE 8:00 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   2018 
poz.121 z późniejszymi zmianami) – upłynął  19 lutego 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.

BURMISTRZ GÓRY
W Y K A Z 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców 
nieruchomości przy ul. Poznańskiej 6, 6a w Górze.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
121) w związku z § 10 ust. 1 uchwały Nr XLVIII/337/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
w sprawie określenia zasada gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Góra (tekst 
jedn. Obwieszczenie Nr 8/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 24.05.2013 r. – Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 
3844 ze zm.)

BURMISTRZ GÓRY
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego.           
1. Część nieruchomość położonej w obrębie miasta Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-
ka: nr: 215/9 o pow. 124,00 m2, położona przy ul. Poznańskiej 6, 6a, zapisanej w księdze wieczystej nr 
LE1G/00074838/3. W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góry, działka nr: 215/9 znajduje się w jednostce  bilan-
sowej AC8MWn dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności 
z przeznaczeniem na przydomowe ogródki warzywne.
2. Miesięczny czynsz wywoławczy ustalony został na kwotę 13,64 zł netto + 23% VAT. 
3. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat (4 lata).
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu dzierżawy uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych (pokój 104) lub pod numerem tel. (65) 544 
36 51.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   

i n f o r m u j e, że  w dniu 22.02.2018 r. został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nr GN.6845.9.2018  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie 
przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości, położonej w Górze, oznaczonej jako część działki nr 215/9 o 
powierzchni 124,00 m2. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – 
pok. nr 104, Urząd Miasta i Gminy 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza   nr 1, tel. 065 5443651.
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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 
2018 r., poz. 121 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

    2320/8 1,0512 LEG/
00081750/8

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w 
Górze  w rejonie  
ul. Witosa

Nieruchomość jest 
przeznaczona  jako tereny 
aktywności gospodarczej.

na 
własność 230.000,00

)* 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 Dostęp do działki drogą asfaltową. Przez część nieruchomości 
przebiega sieć wodociągowa. Na nieruchomości zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne. 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 23.000,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 4 kwietnia 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 
2320/8”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 KWIETNIA 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.
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  2018 r., 
poz. 121 z późniejszymi zmianami) – upłynął 19 lutego 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.

BURMISTRZ GÓRY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2018 r. poz. 121 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)

Lp. Nr 
działki

Pow. 
działki
w ha

Klasyfika-
cja użytku

Położe-
nie

działki
Nr księgi wieczystej

Przeznacze-
nie 

w Planie 
Zagospodaro-
wania Prze-
strzennego
(Jednostki 

bilansowe)*)

Wywo-
ławczy 
roczny 
czynsz 
dzier-
żawny 

w q 
pszeni-

cy

1. 1803 0,5659 RIIIa GÓRA LE1G/00081386/1 AF100 R 1,70

2. 1805 0,2370 RIIIb GÓRA LE1G/00081386/1 AF100 R 0,62

3. 1685/2 0,4189 RIVa GÓRA LE1G/00081386/1 AF100 R 0,84

4. 1687 0,8959 RIIIa GÓRA LE1G/00081386/1 AF100 R 2,69

5. 1786 0,5879 RIVa, ŁIII GÓRA LE1G/00073752/9 AF100 R 2,17

- dla jednostki bilansowej AF100 R, ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych.
Działki posiadają dostęp do drogi.
Przez część działki nr 1786 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, natomiast przez pozo-
stałe działki przebiega sieć gazowa. 
2. Nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat (cztery lata).                  
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miastai Gminy w Górze, 
ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. 
(65) 544 36 31. 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 MARCA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU MIA-
STA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie:

- za działkę nr 1803  - 11,00 zł,
- za działkę nr 1805 -  4,00 zł,
- za działkę nr 1685/2 -  5,00 zł,
- za działkę nr 1687 - 17,00 zł,
- za działkę nr 1786 - 14,00 zł.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 marca 2018 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – po-
kój 24 bądź na konto Urzędu – 
PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226  z dopiskiem „Przetarg na działkę nr …”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu 
wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji 
przetargowej w dniu przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody 

tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego 
za rok 2018, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada 
na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie 
trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 

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

BURMISTRZ GÓRY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
121 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (cztery lata)
Nieruchomość położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:

- 461 o powierzchni 0,7657 ha, skalsyfikowana jako RIIIa,
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00073752/9. 
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Góra działka nr 461 znajduje się w jednostce bilansowej D30R, 
dla której ustala się przeznaczenie na tereny upraw polowych. 
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 2,30 q pszenicy.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama 
Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 MARCA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY 
W GÓRZE.
Wadium w kwocie 15,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 marca 2018 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu – 
PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226  z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 461”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoław-
czego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej 
w dniu przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości 

osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, 
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawia-
jącego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia 
przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z 
WAŻNYCH PRZYCZYN.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 22.02.2018 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 przetargu 
ustnego nieograniczonego.  

Wykaz dotyczy: 
Nieruchomości, stanowiącej staw, o powierzchni 0,1400 ha, położonej w obrębie Gola Górowska, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka nr 77.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie wsi Gola Górowska oraz 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.
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Powiatowy Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej
9 lutego 2018 r. w hali sporto-
wej Arkadia odbył się Powia-

towy Finał Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt. W turnieju udział 
wzięły reprezentacje Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wą-
soszu, Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Górze oraz drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Górze. Po rozlosowaniu jako 
pierwsze na parkiet weszły 
zawodniczki z Wąsosza i SP 
3. Po emocjonującej koń-
cówce w tie-breaku repre-
zentacja górowskiej „trójki” 
ostatecznie pokonała prze-
ciwniczki 19 -17. W   kolej-
nych meczach swoje umiejęt-
ności mogły zaprezentować 
nasze siatkarki, które weszły 
na boisko bardzo zmotywo-
wane i dość „gładko” poko-
nały koleżanki z SP 3 ( 2-0), 
a  następnie reprezentację 
Wąsosza (również 2-0)  i tym 
samym wygrały  turniej bez 
straty seta. Jesteśmy bardzo 
dumni z naszych zawodni-

czek, ponieważ po raz trzeci z 
rzędu, w tym samym składzie, 
zdobyły tytuł mistrza powiatu 
górowskiego i będą  reprezen-
tować nasz region w rozgryw-
kach strefowych. Dziewczęta, 
trzymamy za Was kciuki. Grały 
w składzie: Janicka Zuzanna, 
Janusz Zuzanna, Stolarczyk Li-
wia, Chrzanowska Wiktoria, 
Dziewic Martyna, Jaźwińska 
Natalia, Kempowicz Wiktoria, 
Kosek Patrycja, Kwiatkowska 
Nicole, Mrozowska Aleksandra, 
Ratajczak Marta, Żmiejewska 
Anna. Drużynę do zawodów 
przygotowała Małgorzata Sto-
larczyk.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Komendanta Policji
Na hali sportowej „Arkadia” 16.02. br. odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Górze. 
W otwarciu imprezy udział 
wzięli: Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Góry Jerzy Ku-

bicki, Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz, Komendant Po-
wiatowy Policji w Górze kom. 
Krzysztof Cichla, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
podinsp. Jacek Gregor, Dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Tomasz Krysiak oraz 
Dyrektor Oddziału BZ WBK 

w Lesznie Edyta Zamelska. Ofi-
cjalnego otwarcia dokonał Ko-
mendant Powiatowy Policji w 
Górze kom. Krzysztof Cichla, 

który życzył wszystkim dobrej 
zabawy. Powodzenia w meczu i 
wspaniałych wrażeń życzyła rów-
nież Burmistrz Góry, Starosta 
Górowski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Góry. Następnie, 
z rąk Komendanta Powiatowego 
Policji Burmistrz Góry odebrała 
podziękowanie za wsparcie i 

pomoc w organizacji Turnieju.
W tegorocznej edycji Turnieju 
udział wzięło 6 drużyn: Komen-
da Powiatowa Policji w Rawiczu, 
Komenda Powiatowa Policji w 
Wołowie, Komenda Miejska 
Policji w Lesznie, Komenda Po-
wiatowa Policji w Górze, druży-
na Banku Zachodniego WBK 
w Lesznie oraz drużyna Samo-
rządowców Ziemi Górowskiej. 
Zwycięzcy miejsc I-III otrzymali 
medale oraz puchary. Każda dru-
żyna uczestnicząca w Turnieju 
otrzymała okolicznościowe tablo 
ze zdjęciem wszystkich uczest-
ników Turnieju. I miejsce zajęła 
drużyna Samorządowców Ziemi 
Górowskiej, II - KPP z Leszna, 
a miejsce III drużyna KPP Góra.
Współorganizatorami Turnieju 
byli: Komenda Powiatowa Policji 
w Górze, Starostwo Powiatowe w 
Górze oraz Gmina Góra.

Badminton górą w Górze
Dorośli zawodnicy Górow-
skiego Stowarzyszenia Bad-
mintona „Smecz” rozpoczęli 
tegoroczny sezon rozgrywek. 

17 i 18 lutego dwóch z nich: 
Marek Stećko i Robert Bro-
jek walczyli w największym 
turnieju badmintonowym w 
Polsce – Babolat Cup 2018 
rozgrywanym w Policach k. 
Szczecina. Łączna liczba za-
wodników zgłoszonych do 
turnieju to 249 - w tym wielu 
obcokrajowców. Tym bardziej 
cieszy fakt, że Robert Bro-
jek uzyskał II miejsce w grze 
pojedynczej mężczyzn w kat. 
pow. 40 lat oraz III miejsce w 

grze podwójnej mężczyzn w kat. 
pow. 30 lat. Natomiast w sobo-
tę 24 lutego rozpoczyna się Pu-
char Dolnego Śląska dla dzieci 

i młodzieży. Młodsi zawodnicy 
„Smecza” rozpoczynają swoje 
rozgrywki w Babimoście. Życzy-
my wielu sukcesów najmłodszym 
badmintonistom. 
Udział w Pucharze Dolnego Ślą-
ska dzieci i młodzieży jest współ-
finansowany przez Gminę Góra 
w ramach realizacji zadania pu-
blicznego „Badminton górą w Gó-
rze”.

J. KRuSZKA


