
1

Laur Społecznego Zaufania
„Laur Społecznego Zaufania” jest Certyfikatem, nadawanym przez Instytut 
Badania Marki, który w sposób prestiżowy wyróżnia przedsiębiorstwa i in-
stytucje o najwyższej (wg ocen klientów i konsumentów) reputacji rynko-
wej. Wyróżniono nim Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz.
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Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy 
Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze prowadzi działalność od piąt-
ku 16 marca 2018 r., ale oficjalna uroczystość otwarcia odbyła się w dniu 
22.03.2018 r. Zgromadzonych w sali turkusowej przywitali najmłodsi, któ-
rzy zaprezentowali uroczy mini układ taneczny. 
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Wesołego Alleluja !

Zmartwychwstały Chrystus

Pokazuje nam, że życie to nie tylko

przeszłość i teraźniejszość,

ale również wieczność.

Właśnie ta prawda przesądza

o sensie i wartości naszego życia.

Niech ona stanie się Waszym udziałem.

Na zbliżające się Święta Wielkanocne

moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń

zdrowia, radości oraz pomyślności,

wszystkim mieszkańcom Gminy Góra

Życzą

Burmistrz Góry

Irena Krzyszkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry

Jerzy Kubicki
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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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Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 
Trwają prace związane z realiza-
cją zadania „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w miej-

scowości Czernina”. Do tej pory 
zakończono budowę kanalizacji 
deszczowej i przystąpiono do 
układania krawężników dla wy-
tyczenia miejsc parkingowych. 
Na odcinku do ul. Narutowicza 
położono pierwszą warstwę kon-
strukcji pod nawierzchnię dro-

gową, która wykonana zostanie 
z kostki granitowej. Wykonaw-
cą robót jest Przedsiębiorstwo 

Drogowo - Melioracyjne „ 
DROGOMEL” A. Skoczylas - 
K. Głuszko z Góry. Wartość za-
dania to kwota 1 478 774,60 zł.
Zadanie zostanie wykonane do 
dnia 30 czerwca 2018 r.

Prace postępują

Uważnie śledzimy postęp prac 
ogólnobudowlanych dotyczą-
cych zadania inwestycyjnego: 
1.Przebudowa budynku byłego 
internatu przy ul. T. Kościusz-
ki w Górze w celu zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych miesz-
kańców Gminy Góra. 2. Przebu-
dowa budynku byłego 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. Trwają prace polegają-

ce na: rozebraniu wewnętrznych 
ścianek działowych, rozebraniu 
starych posadzek,  zbiciu tynków 
wewnątrz budynku, wymurowa-
niu nowych ścianek działowych, 
układaniu instalacji elektrycznej, 
oświetleniowej i gniazdkowej, 
układaniu instalacji C.O., ukła-
daniu tynków wewnętrznych.
Przypomnijmy - na realiza-
cję zadania  drugiego Gmina 
Góra otrzymała dofinansowanie 

649 129,00 zł, a na zadanie nr 3 
kwotę w wysokości 1 011 359,78 
zł w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020. Prace remontowo
-budowlane są prowadzone w spo-
sób zorganizowany i dynamiczny. 
Kadra Wykonawcy i pracowni-
cy są przygotowani zawodowo  
i zapewniają dobre wykonanie 

robót. 
Prace wykonuje firma  Konsor-
cjum M- Plus:, M- Plus Sp. z o. 
o. i Przedsiębiorstwo Produkcyj-

no-Usługowo-Handlowe Spółka 
Jawna Tadeusz i Artur Michalski 
– obie z Leszna.
Całość prac jest wykonywana 
pod nadzorem inwestorskim, 
którą pełni Ireneusz Organista – 
WORLD MARKISEN,    rów-
nież  Leszno. Termin realizacji 
inwestycji do dnia 30 września 
2018 r.

Przebudowa chodników 
Jak informowaliśmy wcześniej 
chodniki przy ul. Konopnickiej 
doczekają się nowej nawierzch-
ni. Prace drogowe związane z 
realizacją tego zadania tj.  „Prze-
budowa chodników przy ul. Ko-
nopnickiej w m. Góra” już się 
rozpoczęły. Aktualnie demon-
towane są stare płytki chod-
nikowe i krawężniki. Termin 
zakończenia prac przypada na 
dzień 13 sierpnia 2018 r. Wyko-
nawcą prac jest górowska firma 

DROGTRANZ Sp. z o.o.
Niebawem prace drogowe z wy-
mianą nawierzchni chodników 
rozpoczną się przy ul. Piastów, 
bowiem Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz przy kontrasy-

gnacie Skarbnika Miasta i Gmi-
ny Góra Marka Balowskiego, 
w obecności Naczelnika Wy-
działu Planowania i Realizacji 
Inwestycji Piotra Głowackiego 
podpisała umowę z Andrzejem 
Skoczylasem reprezentującym 
Przedsiębiorstwo Drogowo
-Melioracyjne „DROGOMEL” 
na realizację zadania „Wymiana 
nawierzchni drogi i chodników 
ul. Piastów w m. Góra” etap I. 
Wartość tego zadania to kwota 

317  005,44 zł z 60 miesięcz-
nym okresem gwarancji na wy-
konane roboty budowlane.

REd.
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Laur Społecznego Zaufania 
„Laur Społecznego Zaufania” 
jest Certyfikatem, nadawanym 
przez Instytut Badania Mar-

ki, który w sposób prestiżowy 
wyróżnia przedsiębiorstwa i in-
stytucje o najwyższej (wg ocen 
klientów i konsumentów) repu-
tacji rynkowej. Jest on wyznacz-
nikiem podmiotów, które dzięki 
swej rzetelności oraz najwyższej 
jakości oferowanych produktów 
i usług cieszą się dziś znaczącym 
zaufaniu społecznym – pod-
miotom tym warto zaufać! Laur 
Społecznego Zaufania przyzna-
wany jest także podmiotom pu-
blicznym lub osobom reprezen-
tującym te podmioty.
Miło jest nam poinformować 
o przyznaniu tego cennego 
wyróżnienia Pani Burmistrz 
Irenie Krzyszkiewicz. 
Znalazła się Ona w gronie 20 
podmiotów w województwie 
dolnośląskim uhonorowanych 
tym szczególnym certyfikatem. 
Laur Społecznego Zaufania 
nadawany jest wyłącznie na 
wniosek klientów i konsumen-
tów, co przydaje tej nagrodzie 
wyjątkowego charakteru. Po-
nadto, należy wspomnieć, że 

przyznanie Lauru zostało po-
przedzone przeprowadzonymi 
w roku ubiegłym badaniami 

potwierdzającymi kwalifika-
cje zgłoszonego podmiotu do 
otrzymania certyfikatu.
Laur Społecznego Zaufania 
jest kolejną nagrodą przyznaną 
Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz, w wyniku przeprowa-
dzonych niezależnych analiz  
i badań. W roku ubiegłym ma-
gazyn gospodarczy FAKTY spo-
rządził ranking samorządowych 
menedżerów regionu, w którym 
Pani Burmistrz znalazła się w 
gronie 10 najlepszych menedże-
rów w województwie dolnoślą-
skim. GRATULUJEMY!!!

XLVI Sesja Rady Miejskiej Góry
W sali narad Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze, w dniu 28. 
II. br. odbyła się XLVI sesja 

Rady Miejskiej Góry. Obra-
dy rozpoczął Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jerzy Kubicki, 
który przywitał obecną na po-
siedzeniu Burmistrz Góry Irenę 
Krzyszkiewicz oraz Skarbnika 
Miasta i Gminy Marka Balow-
skiego. 
W trakcie posiedzenia radni 
podjęli następujące uchwały: 
zmieniającą uchwałę budżetową 
Gminy Góra na rok 2018; w 
sprawie poboru podatku rolne-
go, leśnego i od nieruchomości 

od osób fizycznych w drodze 
inkasa oraz wynagrodzenia za 
inkaso; zmieniającą uchwałę  

w sprawie likwidacji jednost-
ki budżetowej Klub dziecię-
cy „Świat Malucha” w Górze; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dota-
cji celowych na wymianę źródeł 
ciepła w celu ograniczenia emi-
sji zanieczyszczeń do powietrza 
na terenie Gminy Góra. W dal-
szej części ogłoszono wolne gło-
sy i wnioski. Wobec ich braku 
obrady zakończono.

Spotkanie z Prezesem MCM
19 marca br. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz spotkała się  
z przedstawicielami Miedziowe-
go Centrum Medycznego z sie-

dzibą w Lubinie, na czele z Pre-
zesem Waldemarem Sułkiem. 
Była to wizyta, podczas której 
rozmawiano m.in. o bazie spor-

towej oraz udziale górowskiej 
młodzieży w imprezach spor-
towych organizowanych przez 
KGHM Polska Miedź S.A., 

której partnerem jest lubińskie 
Miedziowe Centrum Medyczne.
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Podsumowali WOŚP
2 marca br. Burmistrz Góry Ire-
na Krzyszkiewicz spotkała się 
z Dyrektor Domu Kultury w 
Górze Danutą Piwowarską-Be-
rus, która pełniła funkcję Sze-
fowej Sztabu WOŚP w Górze, 
by podziękować za organizację 
26. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W spotka-
niu uczestniczył także Zastępca 
Burmistrz Góry Andrzej Roga-
la. Podczas spotkania Burmistrz 
Góry podziękowała wszyst-
kim członkom Sztabu WOŚP  
w Górze oraz wolontariuszom 

za bezinteresowną pracę, zaan-
gażowanie i poświęcony czas 
na organizację Koncertu Fina-
łowego. Podziękowania skiero-
wane zostały także do wszyst-
kich sponsorów, darczyńców  
i wszystkich tych, którzy wspar-
li działania Sztabu. Członkom 
Sztabu i wszystkim sympa-
tykom Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz życzyła skutecz-
nego zarażania swoją postawą 
innych osób, spełnienia marzeń, 

realizacji zamierzonych celów 
oraz tego, by każdy dobry uczy-
nek i każde dobre słowo wra-
cało dając siłę do dalszej pracy. 
Podziękowania dla wszystkich 
zaangażowanych w organizację 
26. Finału WOŚP zostały prze-
kazane na ręce szefowej górow-
skiego Sztabu WOŚP.  
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20-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze
W bieżącym roku przypada 
20-lecie działalności Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy w Górze. Z tej okazji w 
sali bankietowej „Asti” odbyły 
się uroczystości jubileuszowe. 
Kierownik Franciszek Bułysz-
ko w imieniu Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz  przywitał 
wszystkich zgromadzonych, 
wśród których obecni byli: 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Jerzy Mi-
chalak, Starosta Górowski 
Piotr Wołowicz,  były Dyrek-
tor Wojewódzkiego Zespołu 
Pomocy Społecznej w Lesznie 
Włodzimierz Kałek, Zastęp-
ca Nadleśniczego Nadleśnic-
twa Góra Śląska Piotr Głów-
czyński, Dyrektor Oddziału  
1 PKO BP w Górze Zbigniew 

Woźniak, Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
Magdalena Mielczarek, dy-
rektorzy, prezesi i kierownicy 
gminnych i powiatowych jed-
nostek organizacyjnych, spon-
sorzy, delegacje ŚDS z Brzegu 
Dolnego, Gostynia, Kościana, 
Rawicza, Wołowa, Żmigrodu  
i Leszna, rodzice i opieku-
nowie, podopieczni oraz byli  
i obecni pracownicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Górze.
Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy Franci-
szek Bułyszko w kilku słowach 
przypomniał historię jednostki 
oraz jej zadania. Przypomnijmy 
- Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Górze jest placówką 
pobytu dziennego, przeznaczo-
ną dla osób przewlekle chorych 
psychicznie, które nie wyma-
gają leczenia szpitalnego oraz 
osób upośledzonych umysło-
wo. Podstawowym zadaniem 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy jest przede wszyst-
kim podtrzymywanie w dobrej 

kondycji psycho-fizycznej (po-
mimo istniejącej choroby) i 
rozwijanie umiejętności uczest-
ników niezbędnych do możli-
wie jak najbardziej samodziel-
nego życia. ŚDS oferuje opiekę 
lekarską, psychologiczną, po-
radnictwo i pomoc w rozwią-
zywaniu problemów życia co-
dziennego, zajęcia podnoszące 
poziom zaradności życiowej, 
zajęcia kulturalno-oświatowe, 
terapię zajęciową, zajęcia re-
kreacyjne. Podopieczni z usług 
ŚDS mogą korzystać przez 5 
dni w tygodniu w godz. od 
7.00 do 16.00. Bardzo ważna 
jest terapia zajęciowa, która 
daje każdemu mieszkańco-
wi szansę na wyrażenie siebie 
w dostępnej i indywidualnej 
formie. Pozwala na wybór ta-

kiej formy twórczości, która 
odpowiada indywidualnym 
uzdolnieniom i możliwościom. 
Terapia zajęciowa jest jedynym  
z czynników rehabilitacji spo-
łecznej i ma na celu włączenie 
podopiecznego  w nurt życia 
domu i społeczeństwa. W ŚDS 
znajduje się Pracownia kulinar-
na, w której podopieczni uczą 
się przygotowywania potraw, 
obsługiwania sprzętu AGD, 
samodzielności,  nakrywania 
i dekoracji stołu, zachowania 
się przy stole. W  Pracowni 
plastycznej uczą się wyraża-
nia przeżyć, które są trudne 
do przekazania w słowach, 
odreagowania emocji i napięć. 
Szczególną rolę pełnią w tej 
terapii kolory- mówią o stanie 
emocjonalnym. W pracowni 
podopieczni malują farbami 
i kredkami, malują na szkle, 
wykonują  prace ze sznurka, z  
masy solnej oraz bukieciarstwo. 
Z kolei w Pracowni krawieckiej 
szyją maskotki, haftują serwet-
ki. Robótki ręczne-szydełkowe 
są doskonałym ćwiczeniem rąk. 

Efektem pracy w tej pracow-
ni jest opanowanie w stopniu 
podstawowym praktycznych 
umiejętności posługiwania się 
przyborami krawieckimi. Ko-
lejna pracownia to Pracownia 
techniczna. W tej pracowni 
mieszkańcy uczą się obsłu-
gi maszyny do szycia, drob-
nych napraw odzieży. Prace 
te prowadzone są przeważnie  
w gronie kobiet, natomiast 
mężczyźni w ramach pro-
wadzonych zajęć uczą się 
drobnych prac monterskich.  
I Pracownia ogrodnicza - od 
wczesnej wiosny prowadzone 
są prace ogrodowe. Na przy-
ległym terenie wydzielono ra-
batki z ozdobnymi krzewami 
i kwiatami, trawnik i ogródek 
warzywny. Wspólnymi siłami 
mieszkańcy na zmianę zajmują 
się pielęgnacją tych terenów. W 
ogródku hodowane są podsta-
wowe warzywa, które potem są 
wykorzystywane do terapii ku-
linarnej. Ponadto mieszkańcy 
uprawiają kwiaty doniczkowe.  
Ważnym elementem terapii jest 
także rekreacja. W ramach tych 
zajęć mieszkańcy bardzo często  
i chętnie wyjeżdżają na wy-
cieczki. Poza zajęciami w pra-
cowniach, organizowane są 
wyjścia do kina i współdziała-
nie ze środowiskiem lokalnym. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szy się także muzykoterapia, 
prowadzone są treningi relaksa-
cyjne, nauka śpiewu i muzyki.
W swoim wystąpieniu Kierow-
nik F. Bułyszko podziękował 
wszystkim, którzy przez te mi-
nione 20 lat udzielali wszelkie-
go wsparcia ŚDS. Szczególne 
podziękowania skierowane zo-
stały do Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz, na której ręce 
Kierownik Bułyszko złożył 
bukiet czerwonych róż. Po-
dziękowanie trafiło również do 

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Górze Edyty Li-
sieckiej i Zastępcy Kierownika 
Marioli Palczyńskiej. Poprosił 
też o wystąpienie wszystkich 
pracowników ŚDS, którym 
wspólnie z Burmistrz Góry Ire-
ną Krzyszkiewicz wręczył po-
dziękowania i czerwone róże. 
Następnie głos zabrała Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz, która wspólnie z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Góry Jerzym Kubickim na 
ręce Kierownika ŚDS złoży-
ła najserdeczniejsze życzenia  
i gratulacje z okazji obcho-
dzonego Jubileuszu. W swoim 
wystąpieniu Burmistrz podzię-
kowała również Wojewodzie 
Dolnośląskiemu Pawłowi Hre-
niakowi za finansowanie dzia-
łalności ŚDS oraz Członkowi 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego Jerzemu Michala-
kowi za przekazywane środki 
finansowe przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dol-
nośląskiego, m.in. na obiekty 
sportowe, z których korzystają 
podopieczni ŚDS.  
W dalszej części głos zabrał Je-
rzy Michalak, który podzięko-
wał za zaproszenie oraz życzył 
dalszej wspaniałej działalności 
i kolejnych jubileuszy. Gratu-
lacje wraz z życzeniami złoży-

li także Włodzimierz Kałek, 
który uczestniczył w otwarciu 
ŚDS w 1998 r. jako Dyrek-
tor   Wojewódzkiego Zespołu 
Pomocy Społecznej w  Lesz-
nie. Następnie życzenia skła-
dał Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz, prezesi, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych gminy i powiatu, 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych, delegacje ŚDS 
oraz sponsorzy. 
Po zakończeniu części oficjal-
nej zgromadzeni zaproszeni 
zostali na część artystyczną  
w wykonaniu podopiecznych 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Górze. Arty-
ści zaprezentowali układ ta-
neczny oraz kilka utworów,  
w ciekawej aranżacji. Była tak-
że autorska piosenka jednego 
z podopiecznych. Ostatnim 
zaśpiewanym utworem była 
piosenka „Każdy musi mieć  
w życiu takie miejsce…”, którą 
podopieczni zaśpiewali wspól-
nie z pracownikami. Tradycyj-
nym „Sto lat!” i zaproszeniem 
do częstowania się tortem uro-
czystość zakończono.
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A. miCHALEwSKA

Żołnierze Wyklęci – pamięć odzyskana po latach
Kto z nas w dzisiejszych cza-
sach byłby w stanie tak po-
święcić się dla swojego kraju? 
Na to pytanie niech każdy  
z nas odpowie sobie sam. Ko-
lejna wyjątkowa lekcja historii 
odbyła się w kościele p.w. św. 
Faustyny w Górze w ramach 
realizacji programu pamięci  
o Żołnierzach Wyklętych, a ce-
lebrował ją Ksiądz Prałat Arka-
diusz Wysokiński. W szpalerze 

weszliśmy do kościoła, towa-
rzyszyła nam cisza i ogromna 
powaga, słychać było każde 

uderzenie buta i komendy 
wydane przez dowódcę. Jako 
pierwsze do Kościoła weszły 
Mażoretki UKS Artis w Gó-
rze wnosząc dumnie portrety 
bohaterów. „Czy będzie ktoś 
o nas pamiętał...” pytał Hie-
ronim Dekutowski ps. Zapo-
ra. Tak, Panie Majorze. Nigdy 
nie zapomnimy... Msza św. 
poprzedzona została krótkim 
wprowadzeniem  Prezesa Sto-

warzyszenia Patriotyczny Gło-
gów Marcina Jabłońskiego, 
który wszystkim zgromadzo-

nym przybliżył sylwetki „żoł-
nierzy z lasu”. To oni w obro-
nie Boga, Honoru i Ojczyzny 
poświęcili swe życie. Żołnierze 
Wyklęci to określenie żołnie-
rzy podziemia niepodległościo-
wego i antykomunistycznego, 
którzy stawiali opór sowietyza-
cji Polski i podporządkowaniu 
jej ZSRR w latach 40. i 50. 
XX wieku. Jeszcze do niedaw-
na historia o nich milczała.. 
Prowadzący przybliżył sytuację 
społeczno-polityczną, która 
ukształtowała losy Żołnierzy 
Wyklętych oraz politykę władz 
komunistycznej Polski wobec 
żołnierzy podziemia niepod-
ległościowego: propagandowe 
oczernianie, okrutne, bezpraw-
ne sądzenie i karanie oraz usu-
wanie z pamięci społecznej. 
Modlitwa dobiegła końca - na 

rozkaz dowódcy wyszliśmy  
z kościoła, w oczach wiernych 
kręciły się łzy. Były wspólne 
zdjęcia, rozmowy i wymiana 
wrażeń. Osoby, które uczest-
niczyły w takim wydarzeniu 
po raz pierwszy podchodziły 
do młodzieży HP w Górze, 
do członków Stowarzyszenia 
Patriotyczny Głogów i zada-
wali mnóstwo pytań, padało 
wiele miłych i ciepłych słów. 
Po mszy św. na zaproszenie 
Księdza Prałata spotkaliśmy 
się na plebani, aby jeszcze 
wspólnie spędzić trochę cza-
su. Podczas spotkania Robert 
Świerszcz wręczył księdzu 
Arkadiuszowi Wysokińskie-
mu książkę napisaną przez 
Jarosława Wróblewskiego pt. 
„Gryf ”,  gdzie siostra Fausty-
na odegrała bardzo ważną rolę 

i taka też była prośba  samego 
autora, by ta książka znalazła 
się w zbiorach naszej Parafii 
p.w. św. Faustyny w Górze.
Żołnierze Niezłomni walczyli 
o wolność Ojczyzny, ale nie 
doczekali wolnej Polski. Zgi-
nęli bohatersko, a wielu z nich 
nie ma nawet swoich grobów. 
Przez lata komunistycznej 
władzy byli wyszydzani i upo-
karzani, byli skazani na zapo-
mnienie. Jednak pamięć o nich 
nie zginęła. Grupa samorządo-
wa HP w Górze dba o to, aby 
dziś na nowo stali się bohate-
rami. Dziękujemy Stowarzy-
szeniu Patriotyczny Głogów za 
współpracę, za ogromne serce  
i za tak cenną wiedzę.   
Zdj. Zofia Świerszcz

XVI Koncert Charytatywny
„Każdy może pomóc” – pod takim hasłem odbył się kolejny już, bo 16. Koncert Charytatywny na rzecz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej we Wrocławiu, zorganizowany w Ślubowie przez  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Razem możemy więcej”, Parafię p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Kłodzie Górowskiej, ZSPiP w Ślubowie oraz Radę Rodziców działającą przy szkole.

W programie koncertu były jak 
zawsze występy artystyczne dzieci 
z przedszkola i szkoły przygotowa-

ne przez nauczycielki: Stanisławę 
Szostak, Ewę Kaczmarek, Lidię 
Berus, Joannę Henszel,  szkolnego 
chóru pod opieką Katarzyny Wi-

śniewskiej;  gości zaproszonych: 
Weroniki Błażejewskiej (wokal), 
Wiktorii Chrzanowskiej (sakso-

fon), Marty Grzelczak (wokal), 
Weroniki Szymańskiej (wokal) 
oraz przedstawienie, w którym 
zawsze występują nauczyciele. 

W tym roku była to baśń „Księż-
niczka na ziarnku grochu”. Rewe-
lacyjna inscenizacja wywoływała 
salwy śmiechu i wprawiła wszyst-
kich w doskonały nastój(królem 
był dyr. Piotr First, królową Lila 
Berus, księciem ks. Stanisław Or-
łowski, księżniczką Kinga Gałusz-
ka, księżniczkami odrzuconymi w 
rankingu na tę prawdziwą: Asia 
Henszel, Kasia Lisiecka, Dorota 
Jurewicz Ewa Kaczmarek, Magda 
Kochan, heroldem Wojtek Janicki, 
a ochmistrzami Ania Dokładańska 
i Mateusz Sobczyński. Gratuluje-
my pomysłu, aranżacji i świetnej 
aktorskiej gry. Pomiędzy występa-
mi  tradycyjnie odbywała się licy-
tacja przedmiotów przekazanych 
przez darczyńców anonimowych  

i  imiennie. Czynna była również 
kawiarenka, można było także 
zakupić ozdoby i palmy świą-
teczne. Świetlica wiejska była 
pełna mieszkańców okolicznych 
miejscowości i ze Ślubowa. Przy-
było również wielu zaproszonych 
gości, a kto z zaproszonych nie 
mógł być obecny przekazywał 
na ręce  organizatora wsparcie 
finansowe dla Kliniki. Łącznie 
zebrano ponad 14 tys. zł. Warto 
wspomnieć, że pierwszą wylicy-
towaną rzeczą był złoty łańcu-
szek od anonimowego sponsora.  
Były również maskotki, talony 
na usługi fryzjerskie, koszulki  
z podpisami polskich olim-
pijczyków, świąteczne stroiki, 
soki, sery, pościel, gry, plecaki 

i wiele, wiele innych ciekawych, 
ale i przydatnych rzeczy. Licyto-
wano wysoko, czego dowodem 
jest zebrana suma. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy wzięli udział  
w licytacji, w tym Burmistrz Góry 
Irenie Krzyszkiewicz i Zastępcy 
Burmistrz Andrzejowi Rogali, 
którzy dołożyli swe cegiełki na tak 
szczytny cel, jakim jest ratowanie 
życia i zdrowia dzieci chorych 
onkologicznie. Całość sprawnie  
i z humorem prowadzili Anna 
Dokładańska i Mateusz Sob-
czyński. Gratulujemy organiza-
torom pomysłowości, wytrwa-
łości i kolejnych pomysłów – do 
zobaczenia za rok.

em
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REd.

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

AH-K

Wystawa sekcji rękodzielnictwa w Domu Kultury
Na początku marca w sali klu-
bowej Domu Kultury w Górze 
zorganizowana została wystawa 
prac sekcji rękodzielniczej dzia-

łającej w Domu Kultury w Gó-
rze. Na wystawie zaprezentowa-
ne zostały owoce ręcznej pracy 
Pań: Ireny Młyńskiej, Krystyny 
Mrowiec, Emilii Szymczak, Te-
resy Kościańskiej, Anny Prasz-

czyk, Jadwigi Szmendziuk, Ewy 
Wysockiej i Marii Karaś. Wśród 
prezentowanych dzieł znajdo-
wały się części garderoby wyko-

nane na drutach, haftowane ser-
wetki, obrazy, ozdobne butelki, 
świeczki, jajka i kurczaki wielka-
nocne i wiele, wiele innych.
W uroczystości otwarcia wy-
stawy udział wzięła Burmistrz 

Góry Irena Krzyszkiewicz ra-
zem z Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Iza-
belą Baranowską. Burmistrz 
Góry podziękowała wszystkim 
autorkom prac, wyrażając przy 
tym wielkie uznanie dla ich 
zręczności i wytrwałości, któ-
ra wymaga czasu, skupienia  
i ogromnej cierpliwości. Autor-
ki usłyszały wiele ciepłych słów 
oraz życzenia zdrowia, wielu cie-
kawych pomysłów, dalszej reali-
zacji swoich pasji oraz kolejnych 
wystaw. Wystawa znajduje się  
w Sali Klubowej Domu Kultury 
w Górze. Zachęcamy do ogląda-
nia. Być może zainspiruje inne 
osoby do podjęcia takiego arty-
stycznego wysiłku.

Zdolni Ślązacy
Niedawno mieliśmy przy-
jemność poinformować, że   
uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Górze z klasy gimnazjal-
nej - Weronika Olszak, otrzy-
mała tytuł laureata prestiżo-
wego konkursu zDolny Ślązak 
Gimnazjalista z biologii. Teraz 
do grona osób, które mogą 
pochwalić się sukcesem w tym 
konkursie, dołączyło kolejnych 
dwóch uczniów tejże szkoły.
Wielkie gratulacje należą się 
Kacprowi Skwarkowi z klasy II 
a (gimnazjalna), który uzyskał 
tytuł finalisty aż z dwóch przed-
miotów – z matematyki i fizyki. 
Należy zauważyć, że Kacper jest 
dopiero w drugiej  klasie, a już 
odnosi tak ogromne sukcesy.
Do grona finalistów zaliczono 
też ucznia klasy III a, Michała 
Świerszko, który uczestniczył 
w językowej części konkursu – 
Michał specjalizuje się w języku 
angielskim.
Wymienieni uczniowie rozwija-
ją swoje zdolności dzięki realiza-
cji Indywidualnych Programów 
Nauki. IPN Weroniki prowadzi 
nauczycielka Maria Ignaszewska 
– Nicpoń, Kacpra do konkur-
su przygotowywali nauczycie-

le:  Anita Heinze – Kasprzak  
i  Janusz Ruszkiewicz, a za IPN 
Michała odpowiada Ewa Świer-
szko.
zDolny Ślązak to wojewódzki, 
wieloetapowy konkurs o bardzo 
wysokim poziomie trudności. 
Realizowany jest w ramach Dol-
nośląskiego Systemu Wspiera-
nia Uzdolnień. Cele konkur-
su to: rozpoznanie uzdolnień 
uczniów; rozbudzenie zainte-
resowań i rozwijanie uzdolnień 
uczniów szkół gimnazjalnych; 
wdrażanie uczniów do samo-
kształcenia oraz doskonalenia 
umiejętności kluczowych i po-
nadprzedmiotowych; umożli-
wienie osiągnięcia przez ucznia 
sukcesu i ukierunkowanie jego 
kariery edukacyjnej; stworzenie 
płaszczyzny pozytywnej i twór-
czej rywalizacji zarówno dla 
uczniów, jak i ich szkół; propa-
gowanie idei wspierania uzdol-
nień oraz promocja nauczycieli 
i szkół wspierających uzdolnie-
nia.
Gratulujemy tak ogromnego 
sukcesu.

Ogólnopolskie sukcesy matematyków i anglistów
Z przyjemnością informuje-
my, że Szkoła Podstawowa nr 3  
w Górze zdobyła sukces w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Przedmiotowej Olimpus. W se-
sji zimowej pięciu uczniów klas 
gimnazjalnych uzyskało tytuł 
laureata. Z języka angielskiego 
piąte miejsce wywalczyła Do-
minika Rzeźwicka z klasy III 

A. Z matematyki sukcesy od-
nieśli: Jakub Skiba z klasy III a 
(3 miejsce), Weronika Olszak z 
klasy III c (4 miejsce), a  Kac-
per Skwarek z klasy II a (5 miej-
sce), podobnie jak Adam Zeid z 
klasy III b  ( 5 miejsce). Szkoła 
Podstawowa nr 3 podejmuje 
różnorodne działania w celu 
rozwijania uzdolnień uczniów. 

Organizowane są liczne zaję-
cia dodatkowe, realizowane są 
Indywidualne Programy Na-
uki, a współpraca nauczyciele - 
uczniowie daje wymierne efek-
ty, czego dowodem są powyższe 
sukcesy.

AH-K

Kompetencje kluczowe szansą sukcesu 
uczniów szkół Gminy Góra

Fundacja Pomocy Szkole im. E. 
Machniewicza i Gmina Góra otrzy-
mały dofinansowanie w kwocie 
715 219,72 zł na realizację pro-
jektu pt. „Kompetencje kluczowe 
szansą sukcesu dla uczniów szkół 
Gminy Góra”, w ramach Osi 
Priorytetowej 10 Edukacja Dzia-
łanie: 10.2 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edu-
kacji podstawowej, gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie: 
10.2.1 Zapewnienie równego do-
stępu do wysokiej jakości edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej - konkursy horyzontal-
ne nr projektu RPDS.10.02.01-02-
0074/17, którego głównym celem 
jest poprawa jakości procesu kształ-
cenia w 6 szkołach tj. Szkoła Podsta-
wowa nr 3 im. W. Broniewskiego/

Gimnazjum Nr 2 w Górze, ZSPiP 
w Czerninie /Gimnazjum, ZSPiP w 
Czerninie /SP w Czerninie, ZSPiP  
w Ślubowie, ZSPzOI w Glince, 
ZSPiP w Witoszycach dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Góra. 
Projekt realizowany jest od 
01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. W 
tym okresie odbywać będą się zaję-
cia dla uczniów tj. 
- Zajęcia dydaktyczno – wyrów-
nawcze m.in. z matematyki, fizyki, 
chemii, biologii, geografii, zajęcia z 
psychologiem, pedagogiem, logo-
pedą.
- Dodatkowe zajęcia w formie kół 
zainteresowań m.in. z matematyki, 
fizyki, chemii, biologii, geografii, 
języka niemieckiego, języka angiel-
skiego oraz koło teatralne i arty-

styczne,
- Zajęcia pozaszkolne rozwijające 
kompetencje kluczowe m.in. zaję-
cia wyjazdowe do Multicentrum w 
Jeleniej Górze, Nadleśnictwa „Góra 
Śląska”, Hydropolis we Wrocławiu, 
Ogrody Doświadczeń i Huma-
nitarium i Park Wodny Wrocław, 
na Dolnośląski Festiwal Nauki we 
Wrocławiu itp. 
Wsparcia udziela również PCD-
NiPPP w ramach programu wspo-
magania szkół w formie warsztatów 
dla dzieci i młodzieży oraz szkole-
niowych rad pedagogicznych dla 
nauczycieli.
Dodatkowo w ramach projektu 
Gmina Góra dokona zakupu i wy-
posaży każdą szkołę w tablicę inte-
raktywną i pracownię przyrodniczą.

jch
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Wyrażamy szczery żal, kierujemy słowa wsparcia, 

ale i otuchy z powodu śmierci  

Matki Leokadii
Pani Elżbiecie Radeckiej

 oraz rodzinie i bliskim zmarłej

składają

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki 
i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Górze

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 
i otuchy z powodu śmierci 

Ojca Kazimierza
Pani Grażynie Ankutowicz oraz rodzinie i bliskim 

zmarłego

składają

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki 
i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Górze

Serdeczne podziękowania rodzinie, znajomym, 
delegacjom oraz wszystkim, którzy wzieli udział 

w uroczystosci pogrzebowej
śp.

Aleksego Dudy
składają

dzieci z rodzinami

ZOSTAWILI PO SOBIE ŚLAD

Pani Małgorzata Gruzdzis uro-
dziła się 3 maja 1962 r. w Górze.  

Szkołę podstawową i średnią 
ukończyła w naszym mieście. 
Po zdobyciu kwalifikacji na-
uczyciela przedszkola praco-
wała w Przedszkolu Nr 2, a od  

1 września 1990 r. w Przedszko-
lu Publicznym Nr 3. Była opie-
kunką maluszków w grupie III 
i V („Biedroniki” i „Zajączki”). 
Lubiana przez dzieci i ich rodzi-
ców, ciepła, otwarta na potrzeby 
innych. Była nauczycielem dy-
plomowanym z 34-letnim sta-
żem pracy, wieloletnim człon-
kiem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Oddana nauczyciel-
ka, wychowawczyni wielu po-
koleń dzieci. Zawsze solidna, 
zdyscyplinowana, szanowana 
przez koleżanki i kolegów z pra-
cy.
Pani Gosia była osobą uśmiech-
niętą, chętną do pomocy in-
nym, a zarazem wrażliwą na 
ludzką krzywdę.
Za pracę i osiągnięcia była wie-

Małgorzata Gruzdzis
lokrotnie nagradzana.
Pokonała chorobę na pierwszym 
etapie, wróciła do pracy wesoła  
i pełna energii, jednak na krót-
ko. Drugi etap choroby przebie-
gał tak szybko, że mimo walki  
i wsparcia całej rodziny okazał 
się nie do pokonania. 
Zmarła w dniu 16 marca 2018 
r., pochowana została na cmen-
tarzu komunalnym w dniu 
20 marca 2018 r.  W ostatniej 
drodze towarzyszyła jej rodzi-
na, przyjaciele, znajomi, rodzice 
dzieci, którym oddała część swe-
go życia.

Małgosiu! Na zawsze zosta-
niesz w naszej pamięci. 

Śpij w pokoju.

AG

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W dniu 1 marca 2018 r. o godz. 
15.00 w związku z obchodami 
Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” władze 
samorządowe Gminy Góra  
i Powiatu Górowskiego na 
czele z Burmistrz Góry Ireną 
Krzyszkiewicz oraz Starostą 
Górowskim Piotrem Woło-
wiczem i wspólnie z Prezesem 
Związku  Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Górze kpt. Henrykiem 
Adamusem złożyły wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem Wol-
ności.
W uroczystości udział wzię-
li także radni Rady Miejskiej 
Góry, prezesi i kierownicy 
gminnych instytucji i spółek, 
przedstawiciele Policji, Ko-

mendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej, delegacje 
szkół, przedszkoli oraz żłobka 

i klubu dziecięcego. Po ce-
remonii składania kwiatów 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-

kiewicz podziękowała wszyst-
kim delegacjom za obecność  

i wspólne upamiętnienie „Żoł-
nierzy Wyklętych” walczących 
o wolną Polskę w podziemiu 

niepodległościowym i antyko-
munistycznym.

Do Wilna na Bieg 
Niepodległości

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna informuje, że 
włączając się w obchody 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, organizuje rocznicowy wyjazd do 
Wilna, na Bieg Niepodległościowy. Uczestnikami wyjazdu 
na Litwę mogą być uczniowie kl. II i III gimnazjalnych  
z Gminy Góra wraz z opiekunami.  Bieg odbędzie się  
w listopadzie 2018 r., a jego zakończenie zaplanowano na 
Rossie. Tam biegacze złożą wiązankę kwiatów na grobie 
matki Józefa Piłsudskiego, gdzie również znajduje się ser-
ce Naczelnika. Zaplanowane jest także spotkanie z Pola-
kami zamieszkałymi na Litwie i przedstawicielem Sejmu 
Litewskiego. Wszystkie szczegóły związane z wyjazdem 
można uzyskać od prezesa TPGiW Jerzego Jakuczuna, 
tel. 691679224 lub wiceprezesa TPGiW – Marka Popław-
skiego, tel. 601768252. ZAPRASZAMY !!!
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REd.

W dalszej części opiekunki 
Zespołu Karolina Koszowska  
i Karolina Susfał przywitały w 
imieniu Burmistrz Góry Ire-
ny Krzyszkiewicz zgromadzo-
nych na sali: Radnego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
Tomasza Pilawkę, Starostę Gó-
rowskiego Piotra Wołowicza, 
Wicestarostę Pawła Niedźwie-

dzia, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Góry Jerzego Kubic-
kiego wraz z radnymi, reprezen-
tującego Komendanta Powia-
towego Policji kom. Krzysztofa 
Cichlę nadkom. Grzegorza Zie-
lińskiego, Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej bryg. Krzysztofa Pano-
chę, Prezesa Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego OSP dh 
Andrzeja Rękosiewicza, Kie-
rownika Placówki Terenowej 
KRUS Annę Kolibek, Dzieka-
na Dekanatu Góra Zachód ks. 
Prałata Arkadiusza Wysokiń-
skiego, Prezesa Zarządu Od-
działu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Elżbietę Łukasze-
wicz-Nowakowską, Dyrektor 
Miejskiego Żłobka Integracyj-
nego „Dom nad strumykiem”  
w Głogowie Elżbietę Rusz-
kowską, prezesów, dyrektorów 
i kierowników gminnych i po-
wiatowych instytucji, przed-
stawicieli organizacji poza-
rządowych, kombatanckich, 

firm, mediów oraz rodziców  
z dziećmi. Powitani zostali także 
generalny wykonawca zadania 
Stanisław Korabik – Home Sys-
tem Sp. z o.o., autor dokumen-
tacji projektowej Marcin Kacz-
marek – Biuro Projektowe M3 
Kaczmarek z Krobi, Inspektorzy 
nadzoru: Marian Kaczmarek – 
branża budowlana, Konrad Szy-

mański – branża sanitarna, Ro-
bert Poloch – branża elektryczna 
oraz kierownika budowy Piotra 
Woźniaka.
Jako pierwsza głos zabrała p.o. 

Dyrektora Zespołu Elżbieta Po-
jasek. Na początku wystąpienia 
przedstawiła krótką prezentację 
ukazującą poszczególne eta-
py przebudowy budynku byłej 
Szkoły Podstawowej nr 1 na 

obecny Zespół. W dalszej czę-
ści Dyrektor na ręce Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz zło-
żyła podziękowanie za inwesto-
wanie w najmłodszych miesz-
kańców Gminy Góra, realizację 
inwestycji i zaangażowanie wło-
żone w to, by placówka powsta-
ła. Podobne podziękowanie dla 
radnych Rady Miejskiej Góry 

otrzymał Przewodniczący Jerzy 
Kubicki. Dyrektor podzięko-
wała również wszystkim, którzy 
okazali wsparcie w organizacji 
początkowej fazy pracy Zespo-

łu.
Następnie głos zabrała Bur-
mistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, która pogratulo-
wała Dyrektor Elżbiecie 
Pojasek sprawnej organiza-

cji i uruchomienia placówki.  
W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz podziękowała także za 
ogromną przychylność i wspar-
cie okazane przez Wojewodę 
Dolnośląskiego Pawła Hre-
niaka, który był dysponentem 
środków w ramach resortowego 
Programu „Maluch Plus 2017”. 
Podziękowania popłynęły także 
do Marszałka i radnych Sejmi-
ku Województwa Dolnoślą-
skiego, radnych Rady Miejskiej 
Góry oraz wszystkich, którzy 
mieli swój udział w stworzeniu 
tak pięknego obiektu, w szcze-
gólności projektanta Mateusza 
Kaczmarka z Biura Usług Pro-
jektowych Kaczmarek z Krobi, 
wykonawcy Stanisława Kora-
bika z firmy Home-System Sp. 
z o.o. w Lesznie, inspektorów 
nadzoru: Mateusza Kaczmarka, 
Konrada Szymańskiego i Ro-
berta Polocha oraz kierownika 
budowy Piotra Woźniaka. Pra-
cownikom na czele z Dyrek-
tor Zespołu Burmistrz życzyła 
możliwości realizacji pomysłów 
i projektów, czerpania radości 
ze swojego posłannictwa, cier-
pliwości w codziennej pracy  
i wspaniałych owoców swoje-
go trudu. Życzenia Burmistrz 
Góry popłynęły także do ro-
dziców i dzieci, by chwile spę-
dzone w placówce były radosne, 
przepełnione troskliwością serca  

i łagodnością opiekuńczych dło-
ni. Wystąpienie Burmistrz Irena 
Krzyszkiewicz zakończyła za-
pewnieniem rodziców, że mogą 
być spokojni o swoje pociechy 
pozostawione w placówce.

Podziękowanie dla Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Jerzego Kubickiego oraz Dy-
rektor Elżbiety Pojasek wręczyli 
także przedstawiciele Rady Ro-
dziców.
W dalszej części ks. Arkadiusz 
Wysokiński dokonał poświę-
cenia obiektu. Następnie głos 
zabrał radny Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego To-
masz Pilawka, który w stronę 
Burmistrz Góry oraz Dyrektor 
Zespołu skierował gratulacje  
i najlepsze życzenia. Radny pod-
kreślił, że inwestycje w najmłod-
szych są dobrą lokatą, która 
swoje owoce daje w przyszłości.
Jako ostatni głos zabrał Starosta 
Piotr Wołowicz, który również 
pogratulował Burmistrz Góry 
zrealizowania dobrej inwesty-
cji - pierwszej takiej w powiecie 
górowskim. Pracownikom oraz 
rodzicom życzył przyjemnych 
chwil i dobrych wspomnień  
z placówki. Po przemówieniach 
przystąpiono do oficjalnego 
otwarcia obiektu i przecięcia 
wstęgi. Aktu tego dokonali: 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, Rady Sejmiku Tomasz 
Pilawka, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Góry Jerzy Kubic-
ki,  Dyrektor Elżbieta Pojasek, 
Wykonawca Stanisław Korabik, 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Katarzyna Boguszyk-Pypeć.
Na zakończenie przedstawicielki 
Rady Rodziców złożyły ślubo-
wanie. Potem przyszedł czas na 
składanie życzeń przez zaproszo-
nych gości i konsumpcja oko-
licznościowego tortu. Pierwszą 
świeczkę na torcie zdmuchnęło  
dziecko z Klubu Dziecięcego,  
a pierwszego cięcia dokonała 
Burmistrz Irena Krzyszkiewicz.
Po zakończeniu uroczystości 
zgromadzeni zostali zaproszeni 
do wpisania się do księgi pamiąt-
kowej oraz zwiedzania obiek-
tu. Inwestycja dofinansowana 
w ramach Programu „Maluch 
Plus 2017” Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej  
w wysokości 1 149 344,40 zł.

Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze prowadzi działalność od piątku 16 marca 2018 r., a uroczystość oficjalnego otwarcia miała miejsce w dniu 22.03.2018 r. 
Zgromadzonych w sali turkusowej przywitali najmłodsi, którzy zaprezentowali mini układ taneczny do muzyki „Jadą, jadą misie” i „Hej miśki”.

Otwarcie Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy 
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I miejsce na świecie wśród badaczy chmur !!!
8 marca 2018 działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 w Górze sekcja badawcza GLOBE otrzymała informację od członka NASA potwierdzającą, że grupa szkolna, 
prowadzona przez Arkadiusza Bieleckiego zajmuje pierwsze miejsce na świecie w badaniach chmur wśród sieci ok. 32 tys. szkół.

Powstała wiosną ubiegłego roku 
górowska stacja meteorologicz-
na służy coraz szerszemu gro-
nu odbiorców. Tej zimy poza 
aktualną sytuacją pogodową 

informowaliśmy o panującym 
smogu. Jak się wkrótce okazało, 
stacja może służyć również ba-
daniom na światową skalę. 

12 października 2017r. Szkoła 
nr 1 im. Bolesława Prusa w Gó-
rze   przystąpiła do międzynaro-
dowego programu badawczego 
GLOBE (Global Learning and 
Observations to Benefit the 
Environment). Jest to program, 
który skupiając uczniów, na-
uczycieli i naukowców umożli-
wia poznawanie globalnych pro-
blemów środowiska. W ramach 
Programu w 120 krajach świata, 
funkcjonuje sieć prawie 32 000 
szkół, badających problemy śro-
dowiska przyrodniczego oraz 

dzielących się informacjami z 
tego zakresu z całą międzynaro-
dową społecznością.
Misją programu GLOBE jest:

- zwiększenie umiejętności ba-
dawczych młodzieży w zakresie 
fizyki, chemii, biologii,geografii 
i matematyki,
- zapoznanie uczniów z etapami 
procesu badawczego,
- propagowanie naukowego 
podejścia do badania zjawisk 
przyrodniczych – zrozumienie-
interakcji pomiędzy atmosferą, 
hydrosferą, biosferą, geosferą  
i kriosferą,
- kształtowanie świadomości 
ekologicznej i zaangażowania  
w działania na rzecz lokalne-

gośrodowiska,
- promocja odkryć naukowych.
Program ma mocne podsta-
wy merytoryczne opracowane 
przez naukowców amerykań-
skich (m.in. NASA). W Polsce 
nad merytoryczną popraw-
nością Programu czuwa Rada 
Naukowa Programu GLOBE,  
w skład której wchodzą 
specjaliści z poszczególnych 
dziedzin będących przedmiotem 
działań. Szkoła Podstawowa nr 
1 w Górze aktywnie zaangażo-
wała się w ten międzynarodo-
wy program. Obecnie skupia 
52- osobową grupę badawczą, 
która codziennie w południe 
słoneczne dokonuje obserwa-
cji nieba. Wyniki obserwacji 
uczniowie przesyłają do głów-
nej bazy programu GLOBE w 
Waszyngtonie.  Młodzi badacze 
należący do programu GLO-
BE otrzymali osobiste loginy  
i hasła umożliwiające logowanie 
do międzynarodowego systemu 
i utworzenie własnego punktu 
pomiarowego, z którego wysyła-
ją wyniki pomiarów. Trzeba za-
znaczyć, że formularze i strona 

internetowa programu są w ję-
zyku angielskim, co jest dodat-
kowym wyzwaniem. Wszystkie 
działania są prowadzone pod 
kierunkiem szkolnego koordy-
natora nauczyciela Arkadiusza 
Bieleckiego, który został prze-
szkolony dla potrzeb Progra-
mu i utrzymuje ścisły kontakt  
z koordynatorem krajowym Elż-
bietą Wołoszyńską-Wiśniewską, 
jak również z główną koordy-
nator programu, pracownikiem 
Narodowej Agencji Aeronau-
tyki i Przestrzeni Kosmicznej 
Stanów Zjednoczonych Ma-
rilé Colón Robles. W progra-
mie bierze udział 31 927 szkół   
z całego świata. Trzeba zazna-
czyć, że to dzięki zaangażowa-
niu naszych uczniów ze szkolnej 
ekipy GLOBE zajmujemy tak 
silną pozycję w rankingu! To nie 
koniec sukcesów. Grupa pod 
kierunkiem pana Arkadiusza 
przystąpiła właśnie do Euro-
pejskiej Kampanii Fenologicz-

nej, a także do trwającej od 15 
marca do 15 kwietnia kampanii 
atmosferycznej. Liczymy na ko-
lejne osiągnięcia! Więcej infor-
macji na stronie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Górze  w folderze 
PROGRAMY I PROJEKTY – 
zachęca Pan Bielecki. 

Komunikat ze strony Międzynarodowego Program GLOBE.
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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

Strefa Relaksu już działa
W Górze powstała strefa relak-
su, której otwarcie miało miej-

sce 8 marca br. W otwarciu 
uczestniczyła Burmistrz Góry 

Irena Krzyszkiewicz, która wraz 
z Naczelnik Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sportu Izabela Bara-
nowska przybyły na zaproszenie 

Pani Janiny Basty. Burmistrz 
Góry pogratulowała pomysło-
dawczyni i właścicielce Strefy 
Relaksu osiągnięcia celu i uru-
chomienia własnej działalności 
gospodarczej. Dzięki urządze-
niom masującym i wyciszającej 
muzyce klienci będą mogli od-
prężyć się i zregenerować siły. W 
naszym zabieganym świecie ta-
kie miejsce powinno cieszyć się 
powodzeniem. Burmistrz Góry 
właścicielce Strefy Relaksu ży-
czyła zadowolenia z prowadzo-
nej działalności, wielu klientów 
oraz dużo zdrowia i siły do re-
alizacji planów i osiągania kolej-
nych celów.

REd.

Sukces Michała
Sporym sukcesem może po-
chwalić się uczeń klasy III A 
gimnazjalnej Szkoły Podsta-

wowej nr 3 w Górze, Michał 
Świerszko, który zdobył czwartą 
nagrodę w III Międzypowia-
towym Dyktandzie z języka 

angielskiego, które odbyło się  
w PWSZ w Głogowie 09 marca 
2018 r. w ramach XI Głogow-

skich Dni Nauki i Sztuki. Wzię-
li w nim udział uczniowie siód-
mych klas szkół podstawowych, 
uczniowie klas gimnazjalnych 

oraz szkół średnich. Możliwość 
udziału w dyktandzie wykorzy-
stało bardzo wiele osób z Gło-
gowa i powiatów ościennych. 
Zmagania odbyły  się w dwóch 
kategoriach: klasy gimnazjalne 
(110 osób) oraz szkoły średnie 
(90 osób). Tekst przygotowa-
ny przez native speakerów oraz 
Szkołę Językową GOŁĘBIA 
czytali uczestnikom dyktanda 
Linda i Bruce Thomson – native 
speakerzy ze Szkoły Językowej 
LOGOS w Lubinie. Rozdanie 
nagród zwycięzcom odbyło się 
23 marca w PWSZ w Głogowie. 
W konkursie Szkołę Podsta-
wową Nr 3 reprezentowały też 
Dominika Rzeźwicka, Natasza 
Baworowska, Katarzyna Galus  
i Weronika Olszak.

AH-K.

T.m.

Koncert Krzysztofa Koniarka
Z okazji Dnia Kobiet w Domu 
Kultury w Górze odbył się kon-
cert Krzysztofa Koniarka pod 

hasłem „Kwiatek dla Ewy”. W 
koncercie licznie udział wzięły 
panie z Góry i okolic, w tym 

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  

również  Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz oraz Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury  
i Sportu Izabela Baranowska. 
Gwiazdor Telewizji TVS pre-
zentował znane publiczności 
piosenki, dzięki czemu śpiewała 
cała sala, a nawet zdarzały się 
osoby, które śpiewały zartystą 
w duecie. Krzysztof Koniarek 
porwał publiczność dużą daw-
ką humoru. Uczestnicy spędzili 
miły i wesoły wieczór przy naj-
popularniejszych utworach bie-
siadnych.

Nocna i świąteczna opieka 
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to 
świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane 
w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia sta-
nu zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 
do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni usta-
wowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 
dnia następnego. Nie obowiązuje rejonizacja, można zgła-
szać się o pomoc do dowolnego punktu nocnej opieki.  
Tel. 504897632, 510106578.
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REd.

Warcaby – zapomniana gra
W świetlicy Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Górze,13. 03. br. odbył 
się IV Świetlicowy Indywidual-

ny Turniej Gry w Warcaby. Do 
finału weszło 12. zawodników 
spośród 58. uczniów klas I-III. 
Rozgrywki były emocjonujące. 
W efekcie puchary zdobyli za:  

I m.  Ksawery Woźniak z III b, 
II - Julia Sobańska z klasy II a, 
III - Gabriela Rudna z III b. Po-

zostali finaliści Turnieju otrzymali 
dyplomy. Gratulujemy wszystkim 
i życzymy powodzenia w następ-
nych konkursach.

Wieczór poezji 
22 marca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze odbył się 
wieczór poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Zgromadził 
uczniów, ich rodziców oraz gości zaproszonych, którzy wspól-
nie z uczniami bawili się słowami poety.

Wszystkich przybyłych powitała 
dwójka konferansjerów z kl. III.  

Potem były zabawne insceniza-
cje, taniec i recytacje znanych 
utworów poety, w autorskiej in-
terpretacji  uczniów kl. I b i III 
b. W trakcie prezentacji multi-
medialnej o Julianie Tuwimie 
swoim kunsztem  recytatorskim 
wykazali się goście zaproszeni  
i nauczyciele: Michał Bawo-
rowski, Dorota Żłobińska, Zbi-
gniew Woźniak, Iwona Stocka, 
Krystyna Astapczyk, ks. Henryk 
Wachowiak, Teresa Kajzer, Ma-
ciej Kołata, Joanna Zembroń, 
Jolanta Hanusiak-Cebenko, 
Elżbieta Maćkowska, Jolanta 
Choińska i Małgorzata  Szcze-
paniak . Z uczniowskiej prezen-
tacji i  tematyki wierszy  ukazało 
się oblicze Juliana Tuwima jakie 

mało kto znał. Pisał nie tylko 
poezję nawiązującą do piękna 

ojczystej ziemi, ale także były 
tam utwory bardzo religijne, 
utwory przeznaczone dla dzieci, 
ale z morałem, utwory poświę-
cone miłosnym uniesieniom  
i wiele, wiele innych. Niezwykle 
miły wieczór, świetnie przygo-
towani mali aktorzy i doskonale 
wczucie się w nastrój czytanych 
wierszy przez grono dorosłych 
sprawiły, że każdy kto był obec-
ny mógł powiedzieć „to nie był 
zmarnowany czas”. Gratulacje 
dla opiekunek uczniów i pomy-
słodawczyń wieczoru Wiolety 
Leśniak i Jolanty Wilkosz, które 
potrafiły wydobyć z dzieci wiele 
cennych umiejętności. 

em

KUPON NR 1
100 pytań na 100-lecie Niepodległości
Redakcja Przeglądu Górowskiego ogłasza konkurs związany ze 100-leciem odzyskania przez Polskę 
Niepodległości . W każdym z kolejnych numerów PG zamieszczać będziemy kupony konkursowe z 
pytaniami. Wystarczy zebrać wszystkie 8  kuponów i wypełnione przysłać  lub przynieść  do redak-
cji Przeglądu Górowskiego do 5 listopada 2018 r. Nagroda w konkursie zostanie ufundowana przez 
Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz. W przypadku większej liczby osób, które udzieliły prawidłowych 
odpowiedzi nagroda będzie losowana. Zachęcamy do udziału w konkursie.

1. Wpisz dokładną datę wybuchu powstania wielkopolskiego………………………………….
2. Podaj imię i nazwisko pierwszego premiera II RP……………………………………….......
3. Wpisz dokładną datę uchwalenia Małej Konstytucji………………………………………... 
4. Kto dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem………………………………........
5. Który generał zajął w 1920 r. Wilno i okolice…………………………………………….....
6. Wpisz  w km2 obszar odrodzonej Polski w 1922 r. …………………………..……………..
7. Podaj liczbę ludności Polski w 1921 r. ………………………………………….……….......
8. Wpisz nazwę waluty obowiązującej w II RP w 1920 r. ………………………………………
9. Kto był pierwszym prezydentem II RP………………………………………………………
10. Jaki punkt z orędzia W. Wilsona dotyczył Polski……………………………….…………....
11. Kto dowodził tzw. Błękitną Armią”……………………………………………………….....
12. Które państwa wydały Akt 5 listopada…………………………………………………….....
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE

SłAwOmiR BąCZEwSKi

Promowali służbę wojskową
20 lutego 2018 r. w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
w Górze oraz w Zespole Szkół 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego w 
Górze odbyły się kolejne spo-
tkania informacyjne z przedsta-
wicielami Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień w Głogowie. 
Ze względu na zbliżający się ter-
min 31 marca 2018 r., do któ-
rego można składać wnioski na  
5 letnie studia do wyższych szkół 
oficerskich i akademii wojsko-
wych oraz termin kwalifikacji 
wojskowej w powiecie górow-
skim, w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Górze oraz w Ze-
spole Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze 20 lutego 
2018 r. odbyły się kolejne spo-
tkania informacyjne z przedsta-
wicielami Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień w Głogowie.   
Podczas prelekcji mjr Jarosław 
Żeglarski - szef Wydziału Re-
krutacji Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Głogowie oraz 
specjalista Mirosław Czerniaw-
ski szczegółowo omówili zasa-
dy naboru do szkół oficerskich 

oraz zaprezentowali różne for-
my służby wojskowej. Spotka-
nie trwało 2 godziny lekcyjne 
i zgromadziło ponad dwustu 
uczniów klas przedmaturalnych, 
maturalnych i gimnazjalnych 
górowskich zespołów szkół.  
Wystąpienia były ilustrowane 
prezentacją multimedialną oraz 
w szczegółach opisywały zagad-
nienia związane z rekrutacją do 
szkół oficerskich oraz ze służbą 
przygotowawczą, Narodowymi 
Siłami Rezerwowymi, służbą 
zawodową, obroną terytorial-
ną oraz służbą kandydacką.   
Dla młodzieży przygotowano 
materiały informacyjne w for-
mie ulotek i wydruków, które 
dodatkowo zostały umieszczo-
ne na tablicach informacyjnych  
w każdej ze szkół. Uczestnicy 
spotkań mieli możliwość zada-
wania pytań przedstawicielom 
Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Głogowie, na które uzy-
skiwali wyczerpujące odpowie-
dzi. 

Rewizyta w Herzberg am Harz
W dniach od 2 marca 2018 do 
10 marca 2018r. grupa mło-
dzieży z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Górze gościła 
z rewizytą w Herzberg am Harz 
w ramach odbywającego się cy-

klicznie od wielu lat programu 
wymiany młodzieży polsko – 
niemieckiej.
11 uczniów pod opieką nauczy-
cieli realizowało po raz kolej-
ny bardzo ciekawy program.  
W tym roku po raz pierwszy w 
wyjeździe osobiście wzięła udział 
dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcącego w Górze Magda-
lena Mielczarek, a towarzyszyły 
jej, wieloletnia koordynatorka 
wymian młodzieży Izabela Ku-

charska oraz Irena Dziamarska.   
Tematem przewodnim mar-
cowego spotkania w Herzber-
gu am Harz była „Ojczyzna”.  
W trakcie tygodniowego po-
bytu w Niemczech, uczniowie 

w międzynarodowych grupach 
szukali odpowiedzi na kluczowe 
pytanie - „Czym jest dla każde-
go z nas ojczyzna”. Interpretacje 
swoich przemyśleń uczniowie 
przedstawiali w formie prac pla-
stycznych, od plakatów poprzez 
rzeźby. Uczniowie przeprowa-
dzili również wywiady, między 
innymi z absolwentem naszej 
szkoły Dawidem Hałajdą, któ-
ry od 8 miesięcy mieszka i uczy 
się w Herzbergu am Harz, oraz 

z uczniami, którzy z różnych 
względów musieli opuścić swoje 
dotychczasowe miejsce zamiesz-
kania np. z Kosowa lub Syrii. 
Obejrzeli również wywiad z byłą 
mieszkanką powiatu górow-

skiego, która w 1945r. musiała 
opuścić swoje miejsce zamiesz-
kania i została przesiedlona do 
Niemiec w okolice Herzberga.   
W trakcie pobytu w Herzbergu 
odbyły się też oficjalne spotka-
nia, swoją obecnością zaszczycił 
grupę Starosta powiatu Gentyn-
ga oraz Wiceburmistrz Herzber-
ga. W towarzystwie Burmistrza 
Herzberga Lutza Petersa, dyrek-
tor ZSO Magdalena Mielczarek 
oraz dyrektor Ernst-Moritz-Ar-
ndt-Gymnasium Brigitte Go-
etz, złożyły kwiaty na grobie 
przymusowych robotników. Ten 
symboliczny gest przeprosin za 
wyrządzone w trakcie wojny 
zło, wywarł ogromne wraże-
nie na wszystkich uczestnikach 
wymiany. Oprócz ważnych te-
matów, program wymiany ob-
fitował w wiele atrakcji, takich 
jak - wycieczki do Wernigerode, 
Hanoveru, wspólne spotkania  
i posiłki w ciekawych miejscach.  
Jak zawsze wymiana to świetna 
okazja, aby poznać ciekawych 
ludzi, zobaczyć ważne i piękne 
miejsca, oswoić się z inną kul-
turą i tradycją sprawdzić swoją 
znajomość języków obcych oraz 
zmotywować się do ich nauki.   

iZABELA KuCHARSKA

Trening umiejętności 
wychowawczych 
13 lutego 2018 roku zo-
stały ukończone pierwsze  
w tym roku szkolnym bez-
płatne warsztaty dla rodziców 
zatytułowane „Trening umie-
jętności wychowawczych”, or-
ganizowane przez Powiatowe 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli i Poradnictwo Psycholo-
giczno – Pedagogiczne w Górze 
Warsztaty poprowadziły panie, 
które na co dzień pracują w 
Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej w Górze – Patrycja 
Janicka – pedagog oraz Kata-
rzyna Bretsznajder – psycholog. 
W ramach pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej oraz 
działań profilaktycznych zapro-
siły rodziców i opiekunów do 
wzięcia udziału w warsztatach 
kompetencji wychowawczych.   
Warsztaty były cyklem sied-
miu spotkań, podczas których 
rodzice mogli zdobyć wie-
dzę na temat rozwoju dziecka 
oraz umiejętności, które po-
mogą im radzić sobie w wielu 

nowych, często trudnych dla 
nich sytuacjach związanych 
z wychowywaniem dziecka.   
Grupa była bardzo zróżnico-
wana, zgromadziła uczestni-
ków w różnym wieku i z róż-
nym doświadczeniem. Byli 
rodzice dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym, nastolatków  
i maluchów, które nie są jeszcze 
objęte obowiązkiem szkolnym. 
Tak duża różnorodność uczest-
ników cieszy, gdyż oznacza, 
iż rodzice zdają sobie sprawę  
z tego, że wiedza, którą zdobę-
dą jest uniwersalna i niezbęd-
na w procesie wychowania.   
Głównym celem warsztatów 
było zaznajomienie uczestni-
ków z technikami wychowaw-
czymi, regułami wyznacza-
nia granic, stosowaniem kar 
i nagród w procesie wpajania 
samodyscypliny, rozpoznawa-
niem swoich potrzeb i potrzeb 
dziecka oraz wyrażania ich do-
brą i efektywną komunikacją, 
zasadami, które należy ustalić 

i egzekwować oraz bezprzemo-
cowym rozwiązywaniem kon-
fliktów w relacji z dzieckiem.   
Duże zainteresowanie wywo-
łały ćwiczenia praktyczne do-
tyczące komunikacji werbalnej  
i niewerbalnej, asertywności 
oraz technik behawioralnych. 
Rodzice dowiedzieli się, jak 
podnieść skuteczność oddzia-
ływań wychowawczych, lepiej 
radzić sobie z dzieckiem i pro-
blemami wychowawczymi, 
zmniejszyć bezradność wycho-
wawczą, poprawić relacje inter-
personalne w rodzinie, podnieść 
jakość kontaktów emocjonal-
nych na linii rodzic – dziecko 
oraz zmniejszyć stosowanie 
różnorodnych form przemocy  
i wykorzystywania władzy ro-
dzica wobec dziecka. Po ukoń-

czeniu szkolenia każdy uczest-
nik oprócz wiedzy, umiejętności 
i nowych znajomych otrzymał 
zaświadczenie o uczestnictwie. 
Warsztaty okazały się sukcesem. 
Przebiegły w miłej atmosferze  
i wzbudziły duże zainteresowa-
nie zgromadzonych rodziców.   
W odpowiedzi na zapotrze-
bowanie ze strony środowiska 
lokalnego powstała już druga 
grupa. Zajęcia rozpoczną się 27 
marca br. o godzinie 15.00  
w budynku Powiatowego 
Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli i Poradnictwa Psy-
chologiczno – Pedagogiczne-
go w Górze.

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

KATARZYNA STANiSZEwSKA

XVI Przegląd Piosenki Obcojęzycznej „Sweet 90”
15 marca 2018 roku w auli 
Zespołu Szkół im. gen. Syl-
westra Kaliskiego w Górze od-
był się XVI Przegląd Piosenki 
Obcojęzycznej pn. „Sweet 90” 
Uczestnicy konkursu, a byli 

nimi uczniowie szkół z terenu 
powiatu górowskiego zapre-
zentowali się w utworach z lat 
90. Zadziwili niesamowitymi 
zdolnościami wokalnymi i ję-
zykowymi w cyklicznie orga-
nizowanym przez Zespół Szkół 
w Górze konkursie wokalnym. 

W sumie swoje talenty zapre-
zentowało 28 uczniów ze szkół 
podstawowych powiatu górow-
skiego i Zespołu Szkół w Gó-
rze. W tegorocznej edycji po-
święconej muzyce lat 90-tych 

królowały utwory wykonane w 
języku angielskim i niemieckim.  
Licznie zgromadzeni uczestni-
cy prezentowali się solo oraz 
w zespołach. Zespoły wokalne 
reprezentujące szkoły w zmaga-
niach muzycznych wystartowały 
ze szkół: Szkoła Podstawowa Nr 

1 w Górze, Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Górze, szkoły podsta-
wowe z Sicin, Wąsosza, Jemiel-
na oraz Zespołu Szkół w Górze 
i Zespołu Szkół w Niechlowie.   
Organizatorzy mieli także 

przyjemność gościć sekcję wo-
kalno-gitarową z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Niechlowie.  
Talenty wokalne oraz językowe 
uczestników przeglądu oceniało 
jury w składzie: Elwira Ryndak 
– przewodnicząca oraz członko-
wie jury: Ewa Małecka, Mariusz 

Ratajczak, Dorota Tomczyk 
oraz Anna Janowiak. Komisja 
miała przysłowiowy, twardy 
orzech do zgryzienia, gdyż wszy-
scy występujący zaprezentowali 
wysoki poziom artystyczny wy-
konania utworu. Jury wyłoniło 
zwycięzców i przyznało miejsca 
I, II, III oraz dyplomy za udział, 
natomiast zgromadzona licznie 
publiczność przyznała Nagro-
dę Publiczności. Nauczyciele – 
opiekunowie uczestników prze-
glądu otrzymali podziękowania 
za przygotowanie uczniów do 
występu. Podczas obrad komisji 
konkursowej, rozrywkę zapew-
nił zespół satyryczno– wokalny 
„BeEMKa”, czyli niezapomnia-
ni i niepowstrzymani złożony 
z nauczycieli Zespołu Szkół  
w Górze Mariusza Baworow-
skiego i Artura Małeckiego oraz 
gitarzyści Mateusz Wysocki i 
Maciej Łaszewski. Podczas dłu-
gich obrad jury, głos zabrała 
dyrektor szkoły pani Ewa Gano, 
która po złożeniu gratulacji 
uczestnikom konkursu, dała 
popis umiejętności wokalnych, 
co wywołało zasłużony aplauz 

wśród licznie zgromadzonej pu-
bliczności.
Laureaci konkursu:
w kategorii soliści:
I miejsce: Wiktoria Izdebska - 
SP nr 3 w Górze
II miejsce: Anastazja Mitura  - 
SP w Jemielnie 
III  miejsce:  Milena Nawroc-
ka - SP w Wąsoszu
w kategorii zespół: 
I  miejsce:  Ada Wilkosz i Ga-
briel Ratajczak  - ZS w Górze 
II  miejsce:  Agnieszka Leśniak 
i Hanna Szymańska  - sekcja 
wokalno-gitarowa Gminny 
Ośrodek Kultury w Niechlowie.
III  miejsce:  Wiktoria Mielca-
rek i Julia Mielcarek - SP nr 3 
w Górze 
Nagrodę Publiczności otrzy-
mała:
Patrycja Gała  - ZS w Górze 
Organizatorzy dziękują sponso-
rom za ufundowanie nagród dla 
zwycięzców.

„Spotkanie z Elą i Julianem- wspólne wierszy czytanie”
13 marca 2018 roku w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym im. Janusza Korczaka 
w Wąsoszu odbyło się czytelnicze 
spotkanie pt. „Spotkanie z Elą i Ju-
lianem- wspólne wierszy czytanie” 
Na tę okazję w placówce z ja-
dalni stworzono małą, poetycką 
kawiarenkę. Bohaterami tego 

wydarzenia byli pani Elżbieta 
Poprawska, wieloletnia wąsoska 
bibliotekarka, oraz Julian Tu-
wim. Pani Ela gościła osobiście, 
zaś poeta Julian Tuwim patrono-
wał literacko nad wydarzeniem.   

Na wieczór poetycki zaproszono 
także dwie emerytowane nauczy-
cielki, miłośniczki poezji: Marię 
Sobaniak i Krystynę Sawiniec.   
Wstępem do czytania wierszy 
była prezentacja przypominająca 
w dowcipny sposób życie i twór-
czość Juliana Tuwima. Głośna 
lektura kolejnych tekstów poprze-

dzona była rozwiązywaniem róż-
nych łamigłówek, w których za-
szyfrowane były ich tytuły. Goście 
dzielili się również swoimi wspo-
mnieniami i doświadczeniami 
związanymi z twórczością poety. 

Zaproszeni goście przynieśli ze 
sobą różne zbiory poezji, niektó-
re pożółkłe, świadczące o tym, że 
była to ulubiona lektura, inne cie-
kawe ze względu na ilustracje, czy 
wielkość. Był to jednak nie tylko 
wieczór poezji, ale przede wszyst-
kim sposobność, by podziękować 
pani Eli Poprawskiej za wielolet-
nią współpracę z Ośrodkiem. Po 
chwili wspomnień, które przywo-
łały zdjęcia ze wspólnych imprez, 
konkursów i spotkań dyrektor 
Justyna Dąbrowska, w imieniu 
uczniów i nauczycieli, podzięko-
wała pani Elżbiecie Poprawskiej ze 
wiele lat dobrej współpracy, peł-
nej otwartości i życzliwości. Na-
stępnie w poetyckiej kawiarence 
przywołano różne wspomnienia 
związane z poetą, historią Ośrod-
ka i Wąsosza. Okazało się, że Ma-
ria Sobaniak i Elżbieta Poprawska 
są przysłowiowymi „skarbnicami 
wiedzy”. Ich opowieści przeniosły 
zgromadzonych w ciekawe miejsca 
i sytuacje związane z działalnością 
szkoły i miasta. Spotkanie cieszyło 
się zainteresowaniem uczniów, 
przynosząc zgromadzonym ra-
dość i zadowolenie.
Emilia Wawrzyniak, Katarzyna 
Kowaluk
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Osetno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 
nr:
- 120 o powierzchni całkowitej 0,3726 ha, sklasyfikowana jako: Lz-PsVI.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076337/5. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej MN,  dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności. 
Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. 
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 10 
listopada 2017 r.
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej działki, wyznaczony na dzień 10 stycznia 2018 r. - nie odbył się. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 41.200,00 zł (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 KWIETNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W 
GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.120,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 kwietnia 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 120”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentują-
cych podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchyle-
nia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, 
pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako 
działka nr:
- 137/1 o powierzchni całkowitej 0,1561 ha, sklasyfikowana jako PsIV.                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 26 
lutego 2018 r.. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  
ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 33.500,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z  2017 r. poz. 1221 ze zm).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIETNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W 
GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.350,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 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 137/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentują-
cych podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchy-
lenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, 
pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

B U R M I S T R Z  G Ó RY O G Ł A S Z A
I OGRANICZONY PRZETARG USTNY
na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Glinka, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr:
- 308 o powierzchni całkowitej 0,0243 ha, sklasyfikowana jako dr.                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081461/1. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.   
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM,  
dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Dojazd do nieruchomości drogą brukową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną  i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął 
w dniu 26 lutego 2018 r.
Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości sąsiednich, ze względu na ograniczone możliwości 
zagospodarowania działki (jej kształt, niewielką powierzchnię i położenie). Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do 
przetargu, na trzy dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 19 kwietnia 2018 r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu 
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,   ul. Adama Mickiewicza 
1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 5.400,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1221 ze zm).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIETNIA 2018 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I 
GMINY W GÓRZE.

Wadium w kwocie 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej  do dnia 19 kwietnia 2018 
r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 do godz. 1430 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 
5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 308”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomo-
ści, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu 
przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób 
reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przy-
padku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.

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

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 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.  1490) 

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Chróścina,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 347/3 o powierzchni całkowitej 0,3754 ha, sklasyfikowana jako: RIVb (0,3626 ha) oraz R-WIVb (0,0128 ha).                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081443/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  MN/U,  
dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
Dojazd do nieruchomości drogą z kostki cementowej. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w 
dniu 26 lutego 2018r.. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Mickiewicza 1, w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 69.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2017 r. poz. 1221 ze zm.).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 KWIETNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY 
W GÓRZE.
Wadium w kwocie 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 kwietnia 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 347/3”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu prze-
targu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezen-
tujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i 
Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestni-
kom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ

Burmistrz Góry informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  
w Górze ul. Mickiewicza 1 /I-piętro obok  pokoju 106/ zostały wywieszone wykazy na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców niżej wymienionych lokali 
mieszkalnych:
Czernina, ul. Lipowa 11/3
Góra, pl. Bolesława Chrobrego 26/5
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
Komunalnych– pok.106 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

BURMISTRZ GÓRY  
z a p r a s z a    

do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
położonej w obrębie Sołectwa Wierzowice Wielkie

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Wielkie, 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 102/4 o powierzchni 0,3000 ha, skalsyfikowana jako: PsVI (o pow. 
0,2000 ha), Br-PsVI (o pow. 0,1000 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00090607/3.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Budynek w złym stanie technicznym nadający się do roz-
biórki.
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony. 
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej 
są wolne od wpisów.
3. W Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej MN, 
dla której ustala się przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność. 
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy  złotych 00/100). 
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 
oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z później-
szymi zmianami) podlega zwolnieniu od podatku VAT.
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 23 
sierpnia 2017 r. i 12 grudnia 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 06.04.2018 r. w punkcie infor-
macyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMO-
ŚCI NR 102/4”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny 
podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. 
Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108, tel. 65 544 
36 31.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Górze – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę 
w wysokości: 2.100,00 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 lub na konto Gminy Góra PKO 
BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 06.04.2018 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet 
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz 
„Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

OGŁOSZENIE O 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 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)
Nieruchomość położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 247 o powierzchni 1,1635 ha, skalsyfikowana jako PsIV,
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00081386/1. 
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góra działka nr 247 znajduje się w jednostce bilanso-
wej D15 i D16 RZ, dla których ustala się przeznaczenie na tereny zakrzewień, łąk i pastwisk oraz w jednostce 
bilansowej KDI-9b, dla której ustala się przeznaczenie na drogi publiczne układu podstawowego.
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 1,28 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 26 KWIETNIA 2018 R. O GODZ. 1000 W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU 
MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 8,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 kwietnia 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 247”
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 toż-
samości 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 PRZY-
CZYN.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że w dniu 15.03.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
(obok pok. 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,4995 ha, położonej w obrębie Sołectwa Radosław oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 393/2.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Radosław.
Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 1 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 28.02.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok 
pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości niezabudowanej o powierzchni całkowitej 0,2488 ha, położonej w obrębie Ryczeń, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr 58/7.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Ryczeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1,  
tel. (065) 544 36 31.

OGŁOSZENIE O 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 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.  1490)

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Wierzowice Małe, oznaczona w ewidencji gruntów  
jako działka nr:
- 43/5 o powierzchni całkowitej 0,1789 ha, sklasyfikowana jako: RV (o pow. 0,0216 ha), PsV(o pow. 0,0588 ha), Ps-LzV (0,0985 
ha)
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00096074/9.
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                               
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych oraz w jednostce bilansowej Zlz, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zadrzewień.
Dojazd do nieruchomości brukiem. 
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 1 
marca 2018 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została łącznie na kwotę 11.140,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 6.581,59 zł (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 ze zm.);
- tereny zadrzewień – 4.558,41 zł (nieopodatkowane).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W 
GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.114,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto czternaście złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 kwietnia 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 43/5”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących 
podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchy-
lenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczest-
nikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZY-
CZYN.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra
Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073, 1566), zwanej ”upzp”, art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zwanej „uuiś”, oraz uchwały Rady Miejskiej 
Góry Nr LV/408/14 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06 kwietnia 
2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, w godzinach 
pracy urzędu, oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pod adresem http://www.bip.gora.
com.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  18 kwietnia 2018 r. o 
godz. 12:00 w sali nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
Zgodnie z art. 18 „upzp”, w związku z ww. przepisem, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść 
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r.  
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 
„uuiś”, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 262 
ze zm.), na adres Burmistrz Góry ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra, e-mail: umig.kancelaria@gora.com.pl  w terminie do dnia 
11 maja 2018 r.

Burmistrz Góry
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S P O R T

PiOTR KAmmA

mKS POGOń GóRA

Pamiętali o wyklętych
Liga Obrony Kraju Góra 
uczciła Pamięć Żołnierzy wy-
klętych zawodami strzelec-
kimi potocznie nazywanych 
„Kałach”, które rozegrano na 
górowskiej strzelnicy myśliw-
skiej. Pogoda jak zwykle do-
pisała, a ujemna temperatura 
szybko  rosła w promieniach 
słońca. Do zawodów przystąpi-

ło ponad 40 osób zrzeszonych 
w LOK, jak również  osób, 
które dopiero zaczynały przy-
godę ze sportem strzeleckim. 
Kierownik  strzelania Bogdan 
Potoczny przeprowadził in-
struktaż oraz przypomniał o za-
sadach bezpieczeństwa podczas 
zawodów, a także czuwał nad 
prawidłowym prowadzeniem 

całej imprezy. Klasyfikacja me-
dalowa obejmowała kategorię: 
Senior, Lady i Junior. Wszyscy 
zawodnicy dodatkowo walczyli 
o Puchar Prezesa ZR LOK Góra  
w kategorii OPEN.
W kategorii Senior: I miejsce 
Brukwiński Jacek (LOK Góra), 
II - Tomczak Dariusz ( Góra), 
III - Krajewski Artur (LOK 

Góra).
W kategorii Lady: I miejsce 
Urbańska Katarzyna (Wro-
cław), II - Sokołowska-Szy-
piłło Irena (Góra), III - Świą-
tek Marlena (Góra).
W kategorii Junior: I miej-
sce Godlewski Wiktor (LOK 
Głogów), II - Cuże Tomasz 
(LOK Góra), III - Dec Da-
mian (Góra). 
Zawody zostały zakończo-
ne rozlosowaniem nagród 
ufundowanych przez firmę  
Złotnik Góra  oraz  Philip-
pe & Jack Odzież Specjalna. 
Dziękujemy bardzo. Dzię-
kujemy też  instruktorom  

z Sokół Leszno za wsparcie  
i prowadzenie strzelań.  Dzięku-
jemy wszystkim za cenne suge-
stie w trakcie zawodów jak i po 
nich. Wierzymy, że razem może-
my przygotować kolejne strzela-
nia LOK jeszcze ciekawsze i na 
jeszcze wyższym poziomie.
Gratulujemy i  zwycięzcom  
i wszystkim, którzy nie bacząc 
na ujemną temperaturę zamel-
dowali się na strzelnicy w Górze. 
Już teraz zapraszamy na kolejne 
zawody, o których będziemy po-
wiadamiać  z wyprzedzeniem.

Ostatni sprawdzian przed rundą wiosenną
Dąb Stowarzyszenie Siedliska 
- MKS Pogoń Góra 1:2. Bram-
ki: 2 x Daniel Karkocha!!!
Na początku marca seniorzy 
MKS Pogoń Góra rozegrali 

ostatni mecz kontrolny przed 
nadchodzącą rundą wiosen-
ną. Nasi zawodnicy udali się 
na wyjazd do Siedliska, by 
zmierzyć się zespołem legnic-
kiej okręgówki. Trener Kamil 
Rogala miał do dyspozycji 19 

zawodników. Pierwsza połowa 
zaznaczyła się wyraźną przewa-
gą naszego zespołu, co zosta-
ło przypieczętowane dwoma 
trafieniami Daniela Karkochy. 

Druga połowa była bardziej wy-
równana, a swoje sytuacje miał  
i zespół z Siedliska i nasi zawod-
nicy. Jedną z nich wykorzystali 
gospodarze, z kolei naszemu 
zespołowi zabrakło zimnej krwi 
w sytuacjach podbramkowych. 

Pogoń zagrała w składzie: De-
luga (Marcinkowski, Żuraw-
ski), Srebniak, Nowak, Tycki, 
Bandziak (Piniuta), Karkocha, 
Miszczyk (Bartkowiak, Grzel-
czak), Surma (Fila), Antoszków, 
Kornicki (Makowski), Kotarski 
(Poźniak).
W zespole Dębu Stowarzysze-
nie Siedliska występuje Łukasz 
Akacki, wychowanek MKS Po-
goń Góra. Łukaszowi życzymy 
powodzenia i samych sukcesów 
sportowych jak i osobistych. Jak 
przyznał Łukasz po meczu, miło 
było spotkać kolegów, z którymi 
grał na początku swojej piłkar-
skiej przygody. Życzymy Na-
szym zawodnikom powodzenia 
w walce o awans do legnickiej 
okręgówki.


