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Nowe okręgi wyborcze
Na sesji Rady Miejskiej Góry w dniu 27 marca radni określili nowe okręgi 
wyborcze w wyborach Rady Miejskiej Góry. Ustalono 15 okręgów wybor-
czych. W każdym okręgu wybierany będzie 1 radny, a to oznacza, że do 
nowej Rady Miejskiej wybierać będziemy nie 21, a tylko 15 radnych.  
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Festiwal smaków świata w Górze 
W dniach 7 i 8 kwietnia 2018 r. w naszym mieście miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie, a był to zlot Food Truck czyli samochodów z żywno-
ścią, oferujących specjały kuchni z całego świata i to przyrządzane na oczach 
klientów.
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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 dellaCasa,
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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Kanalizacja wsi Borszyn 
Mały i Borszyn Wielki
Dobiegają końca prace przy budowie sieci kanalizacji sani-
tarnej w Borszynie Wielkim i w Borszynie Małym. Aktualnie 
zakończono układanie wszystkich rurociągów grawitacyjnych 
oraz rurociąg tłoczny. Pozostaje do wykonania montaż i uru-
chomienie tłoczni ścieków, a także odtworzenie nawierzchni 
asfaltowej drogi powiatowej w Borszynie Wielkim.

Obecnie wykonawca prowa-
dzi prace przy odtworzeniu na-
wierzchni brukowej w Borszynie 

Małym, natomiast w Borszynie 
Wielkim porządkuje teren po uło-
żeniu kanalizacji sanitarnej.
W ramach inwestycji wybudowa-
no:
- sieć z rur PVC 200 o długości ok. 
2847 mb
- rurociąg tłoczny z rur PE 100 o 
długości ok. 3100 mb
- doprowadzenia do posesji z rur 
PVC 160 o długości ok. 360 mb
- studzienki betonowe – 72 szt.
- studzienki na doprowadzeniach 
do posesji – 63 szt. 
- tłocznie ścieków – 2 szt.
Wybudowana sieć kanalizacji sa-
nitarnej zostanie podłączona do 
istniejącej sieci w m. Giżyn (gmina 
Bojanowo), połączonej z oczysz-
czalnią ścieków w Gołaszynie. 
Wykonawcą robót jest firma HY-
DROHAND-Andrzej Guździoł z 
Czekanowa, powiat Ostrów Wlkp. 
a ich wartość wynosi 3 079 368,36 

zł. Na przedmiotową inwestycję 
gmina otrzyma dofinansowanie  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
w kwocie 1  953  630 zł. oraz  
z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu pożyczkę w wysokość 
452 000 zł.

Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich:
Europa inwestująca w obszary 

wiejskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Borszyn Wielki i 

Borszyn Mały  
współfinansowana jest z ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, 

ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej in-

frastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędza-
nie energii”, objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 operacja typu  
„Gospodarka wodno-ściekowa”

Wymiana nawierzchni chodników 

Na terenie miasta w ramach bie-
żącego utrzymania dróg Przed-
siębiorstwo Drogowo-Meliora-

cyjne Drogomel prowadzi prace 
związane z wymianą nawierzch-
ni chodników. Przy ul. Mickie-
wicza – Armii Polskiej dobiegają 
końca roboty, dzięki którym 
wokół wysepki ułożono nową 

nawierzchnię z kostki betono-
wej. Przy ul. Leśnej rozpoczęto 
właśnie wymianę nawierzchni 

chodnika, która zamieniona 
zostanie również na kostkę be-
tonową.

Kolejna inwestycja
Przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta i Gminy Góra Marka 
Balowskiego i w obecności Na-
czelnika Wydziału Planowania  
i Realizacji Inwestycji Piotra 

Głowackiego Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz podpisa-
ła umowę z Przedsiębiorstwem 
Dro g ow o - Me l i o r a c y j n y m 
DROGOMEL z Góry, repre-
zentowanym przez Andrzeja 
Skoczylasa na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Wykona-
nie robót budowlanych w ra-
mach zadania inwestycyjnego 
pn.:,,Wymiana nawierzchni 
drogi i chodników ul. Kwiatowa 

w m. Góra”. Wartość zadania to 
kwota 611 583,06 zł. z 60-mie-
sięczną gwarancją na wykonane 
roboty budowlane.

Remont pomieszczeń świetlicy w Radosławiu

W Radosławiu rozpoczął się re-
mont świetlicy wiejskiej. Aktu-
alnie trwają prace budowlane. 
W ramach w/w prac pozbijano 
tynki na ścianach, wymieniono 
skrzydła drzwiowe wraz z oścież-
nicami. Szpachlowane są ściany 
w celu przygotowania ich do 
malowania.  Wszelkie prace bu-

dowlane wykonywane są przez 
grupę remontową funkcjonują-
cą w Urzędzie Miasta i Gminy. 
Materiały budowlane oraz sto-
larskie wykorzystane w ramach 
w/w prac zostały zakupione  
z funduszu sołeckiego.

AG
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XLVII sesja Rady Miejskiej Góry
27 marca br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej Góry. Tradycyjnie sesję otworzyło odegranie hejnału Góry oraz 
powitanie zgromadzonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Jerzego Kubickiego. 

Na początku obrad radni jed-
nogłośnie przyjęli protokoły  
z XLIII, XLIV, XLV, XLVI se-
sji Rady Miejskiej. Następnie 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz przedstawiła sprawoz-
danie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Burmistrz 
wydała w tym czasie 72 zarzą-
dzenia, które dotyczyły przede 
wszystkim zmiany wydatków 
budżetu Gminy, powołania ko-
mitetu organizacyjnego obcho-
dów setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości, po-
wołania komisji przetargowych 
dot. wyłonienia oferenta na wy-
konanie chodników i przebudo-
wę nawierzchni ul. Konopnic-
kiej, ul. Jodłowa, ul. Kwiatowa, 
ul. Piastów, remont chodników 
w rejonie ul. Mickiewicza i Ar-
mii Polskiej, wymiana chodni-
ków ul. Dworcowa i ul. Leśna. 
Ogłoszono m.in. postępowanie 
na budowę ścieżki rowerowo
-pieszej w kierunku Kłody Gó-
rowskiej, budowę boiska wie-
lofunkcyjnego w Witoszycach, 
budowę chodnika w Ryczeniu, 
na wymianę porycia dachu na 
budynku szkoły w Czerninie. 
Ponadto Burmistrz dokonała 
umorzenia  bądź rozłożenia na 
raty zaległości podatkowych,  
i za odpady komunalne. Wy-
jaśniła również kwestię niepła-
cenia czynszu we wspólnotach 
mieszkaniowych. W takim 
przypadku to Gmina wg pra-
wa spłaca ten czynsz, ale podaje 
sprawę do sądu, a sąd nakazuje 
dłużnikowi zwrócić całą zale-
głą kwotę wraz z odsetkami 
Gminie. Wspomniała także  
o bardzo dobrej bazie sporto-
wej, jaką ma Gmina: 3 „orliki”, 
2 boiska wielofunkcyjne, salę 
gimnastyczną w Witoszycach, 
odkryty basen, zmodernizowa-
ne korty tenisowe, skatepark, 
siłownię napowietrzną, bieżnię 
lekkoatletyczną, boisko do pe-
tanque, sztuczne lodowisko,  
z którego od grudnia skorzysta-
ło 8400 osób. Obecnie budowa-
ny jest basen kryty z kręgielnią. 
Szczegółowo wyjaśniła sprawę 
budowy obwodnicy Góra i dru-
gostronnego zasilania. W spra-
wie obwodnicy odbyła wiele 
spotkań, m.in. rozmawiała z po-

słem Kornelem Morawieckim, 
z Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego Cezarym Przy-
bylskim,  bowiem cała doku-
mentacja jest już dawno złożona, 
a wykonawca nie może doczekać 
się pozwolenia na rozpoczęcie 

budowy z Urzędu Wojewódz-
kiego. Odbyły się także rozmo-
wy nt. drugostronnego zasilania. 
Uchwała w tej sprawie została 
ogłoszona w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolno-
śląskiego i jest już prawomocna. 
Firma ELBUD przystąpiła do 
realizacji zadania i jest to obec-
nie etap spraw organizacyjnych. 
Burmistrz Góry uczestniczyła 
także w ważnych dla Gminy  
i mieszkańców uroczystościach 
i spotkaniach. Podziękowała 
również wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że otrzymała 
Laur Społecznego Zaufania.
 W dalszej części radni wysłu-
chali sprawozdania z działalno-
ści Rady Miejskiej Góry i komi-
sji stałych Rady Miejskiej Góry  
w 2017 roku. Radni nie wnieśli 
do nich żadnych uwag. Zatwier-
dzone zostało sprawozdanie  
z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodo-
wego w 2017 r. w jednostkach 
oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Góra, sprawoz-
danie z realizacji Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Narkomanii dla Gminy Góra za 
rok 2017 oraz projekt regulami-
nu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na obszarze 
Gminy Góra.
W kolejnej części radni uchwa-
lili następujące uchwały: zmie-

niającą uchwałę budżetową 
Gminy Góra na rok 2018 (tutaj 
burmistrz wyjaśniała kwestię 
przebudowy drogi ul. Wro-
cławska, która polegać będzie 
na wykorytowaniu, położeniu 
nowej deszczówki, wykonaniu 

chodników, nowego oświetle-
nia). W trakcie sesji Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, 
radni zaakceptowali ustalenia 
i droga będzie przebudowana, 
co jest już w gestii Marszałka 
Woj. Dolnosląskiego, a Gmina 
dokłada taką kwotę, jaką mia-
la zaplanowaną w budżecie.  
Kolejne uchwały to: uchwała 
zmieniająca wieloletnią pro-
gnozę finansową Gminy Góra; 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego; w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego; w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego; zmieniającą uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wyna-
grodzenia za inkaso; zmieniają-
cą uchwałę w sprawie określenia 
zasad i trybu udzielania dotacji 
z budżetu gminy na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru, 
usytuowanych w granicach ad-
ministracyjnych Gminy Góra; 
w sprawie przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków na terenie 
miasta Góra; w sprawie przy-
znania dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabyt-
ków na terenie miasta Góra; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia wysokości opłat za 
korzystanie z Cmentarza Ko-
munalnego w Górze; w spra-
wie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia oso-
bom bezdomnym; w sprawie 
przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi 
prowadzonymi na terenie Gmi-
ny Góra oraz dziennymi opie-
kunami sprawującymi opiekę 
na terenie Gminy Góra; w spra-

wie określenia zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska 
kierownicze oraz określenia ty-
godniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektó-
rych nauczycieli; zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wy-
sokość dodatków i innych 

składników wynagrodzenia na-
uczycieli oraz szczegółowych 
warunków ich przyznawania, 
a także wysokość, szczegółowe 
zasady przyznawania i wypła-
cania nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Góra; w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego na-
uczania, wychowania i opieki 
oraz określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego i warunków 
częściowego lub całkowite-
go zwolnienia z tych opłat w 
przedszkolach publicznych pro-
wadzonych przez Gminę Góra;  
w sprawie podziału Gminy Góra 
na okręgi wyborcze; w sprawie 
podziału Gminy Góra na sta-
łe obwody głosowania (więcej 
na ten temat str. 4); w sprawie 
programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Góra; w sprawie 
uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta i Gminy 
Góra na lata 2018 – 2021 z per-
spektywą na lata 2022 – 2025; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Sołeckich Stra-
tegii Rozwoju Wsi – Czernina 
Górna, Bronów, Sławęcice i Ślu-
bów; w sprawie planu pracy ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Góry na rok 2018. Wszystkie 
uchwały (poza uchwałą w spra-
wie podziału Gminy Góra na 
stałe obwody głosowania: 15 za, 
1 sprzeciw, 2 wstrzymujące się) 
przyjęto „za” głosami wszystkich 
obecnych na sali radnych.
Wobec nie zgłoszenia interpe-
lacji i zapytań przez radnych 
i po złożeniu życzeń świątecz-
nych przez Burmistrz Góry 
Irenę Krzyszkiewicz radnym, 
sołtysom, przedstawicielom 
jednostek organizacyjnych oraz 
gminnych spółek i wszystkim 
obecnym na sali, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Jerzy Kubicki 
zakończył obrady sesji RM.
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Nowe okręgi wyborcze w wyborach Rady Miejskiej Góry i obwody głosowania
Na sesji Rady Miejskiej Góry w dniu 27 marca radni określili nowe okręgi wyborcze w wyborach Rady Miejskiej Góry. Ustalono 15 okręgów wyborczych. W każ-
dym okręgu wybierany będzie 1 radny, a to oznacza, że do nowej Rady Miejskiej wybierać będziemy nie 21, a tylko 15 radnych.  

Radni zadecydowali również 
o podziale Gminy na obwody 
głosowania (obszar, z którego 
wyborcy głosują w określonym 

lokalu wyborczym). Ustalo-
no 11 obwodów głosowania 
określając ich numery, granice  
i siedziby obwodowych komisji 

wyborczych. W wyznaczonych 
przez Radę Miejską obwodach 
przeprowadzane będą nie tylko 
głosowania w wyborach samo-

PODZIAŁ GMINY GÓRA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Numer
obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

1

Część miasta Góra, ulice: osiedle Kazimierza Wielkiego, Skwer księdza St. 
Chłopeckiego, oraz miejscowości: Brzeżany, Glinka, Jastrzębia, Łagiszyn, 
Polanowiec, Polanowo, Sławęcice, Strumienna, Ułanka.

SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych,
os. Kazimierza Wielkiego 25,
Góra

2

Część miasta Góra, ulice: Aleja Jagiellonów, Augusta Herbsta, Dąbrówki, 
Dworcowa, Królowej Jadwigi, osiedle Mieszka I, Piastów, Poznańska, 
Przemysława II, Stefana Batorego, Świętosławy, Wincentego Witosa, 
Władysława Jagiełły.

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Poznańska 23
Góra

3

Część miasta Góra, ulice: Błotna, Cicha, Chabrowa, Dębowa, Krótka, Liliowa, 
Lipowa, Łąkowa, Polna, Rumiankowa, Sosnowa, Stawowa, Wierzbowa, 
Wrocławska, Wrzosowa, Zielona oraz miejscowości: Borszyn Mały, Borszyn 
Wielki, Bronów, Kruszyniec, Kuklice, Ligota, Strumyk, Szedziec, Włodków 
Dolny.

Szkoła Podstawowa Nr 3, 
ul. Podwale 20,
Góra

4

Część miasta Góra, ulice: Adama Mickiewicza, Armii Polskiej, Bartosza 
Głowackiego, gen. Antoniego Madalińskiego, Kosynierów, Leśna, 
Ludwika Hirszfelda, Podwale, Przechodnia, Przylesie, Racławicka, 
Sportowa, Staromłyńska, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Targowa, Tomasza 
Wawrzeckiego, Tylna.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Szkolna 2
Góra

5

Część miasta Góra, ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bojowników o 
Wolność i Demokrację, Gabriela Narutowicza, Jarosława Dąbrowskiego, ks. 
kanonika Józefa Hawrysza, ks. Piotra Ściegiennego, Ludwika Zamenhofa, 
Mała, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Bolesława Chrobrego, 
Staromiejska, Stefana Żeromskiego, Wolności, Zaułek.

Przedszkole Publiczne Nr 1,
ul. Stefana Żeromskiego 15,
Góra

6
Część miasta Góra, ulice: dr. Janusza Korczaka, Głogowska, ks. Henryka 
Konarskiego.

Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy ul. 
Piastów 34, Góra

7

Część miasta Góra, ulice: Bohaterów Westerplatte, Brzozowa, Bukowa, 
Cisowa, Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, gen. Władysława 
Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Padarewskiego, Jana 
Kochanowskiego, Jana Matejki, Jarosława Iwaszkiewicza, Jarzębinowa, 
Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Klonowa, Kwiatowa, Marii Konopnickiej, 
Mikołaja Reja, Modrzewiowa, osiedle Zacisze, Platanowa, Słoneczna, 
Starogórska, Świerkowa, Wiosny Ludów, Władysława Reymonta, 
Xsawerego Dunikowskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Marii Konopnickiej 2,
Góra

8 Miejscowości: Czernina, Czernina Dolna, Czernina Górna, Sułków, Żarki. Filia Biblioteczna, 
ul. Rynek 8, Czernina

9 Miejscowości: Grabowno, Kłoda Górowska, Ślubów, Wieruszowice, 
Wierzowice Małe, Wierzowice Wielkie, Zawieścice.

Świetlica Wiejska,
Kłoda Górowska 45

10 Miejscowości: Dziczek, Gola Górowska, Kietlów, Osetno, Osetno Małe, 
Rogów Górowski, Różany, Ryczeń, Stara Góra, Włodków Górny.

Świetlica Wiejska, 
Stara Góra 33A

11 Miejscowości: Bylica, Chróścina, Laskowa, Nowa Wioska, Radosław, 
Witoszyce.

Zespół  Szkoła Podstawowa
i  Przedszkole, Witoszyce 10

rządowych, ale również inne 
wybory powszechne, a więc do 
Sejmu RP i Senatu RP, Prezy-
denta RP, do Parlamentu Eu-
ropejskiego, a także referenda 
ogólnokrajowe i lokalne. 
Uchwały Rady Miejskiej Góry 
w sprawie podziału Gminy Góra 
na okręgi wyborcze i w sprawie 
podziału na obwody głosowania 
opublikowane zostały również w 
Biuletynie Informacji Publicz-

nej.
Poniżej zamieszczone zostały 
uchwalone przez Radę Miejską 
Góry mapy okręgów wybor-
czych i informacja jak obwody 
głosowania powiązane są z okrę-
gami wyborczymi.
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DOLNOŚLĄSKI DELFINEK przy Gimnazjum nr 1 
Trwają dalsze prace budowlane na budowie krytej pływalni oraz kręgielni przy Gimnazjum nr 1 
w Górze. Postęp prac napawa optymizmem i wiarą, że od przyszłego roku szkolnego uczniowie  
i nie tylko oni, będą mogli korzystać  z tego obiektu.

Dolnośląska Firma Budownic-
twa Ogólnego z Ząbkowic Ślą-
skich, która jest generalnym wy-
konawcą prowadzi prace m.in. 
przy:

- układaniu płytek ściennych w 
niecce basenu
- montażu pompy ciepła
- instalacji technologicznej base-
nu oraz montaż urządzeń tech-

nologicznych w pomieszcze-
niach „podbasenia”
 - elewacji budynku basenu
Zgodnie z zawartą umową 
termin zakończenia inwesty-

cji ustalono na dzień 16 lipca 
2018r.
Gmina Góra jest jednym z 
pięciu samorządów, w których 
powstaną przyszkolne pływal-

nie w ramach programu „Dol-
nośląski Delfinek”. Na jego re-
alizację Gmina Góra pozyskała 
obecnie 1  250 000 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. Natomiast Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki ma 
wspomóc gminny budżet kwotą 
1 300 000 zł.  

Trwają intensywne prace 
ogólnobudowlane 
Budynek byłego internatu LO przy ul. Kościuszki  zmienia się 
nie do poznania. Trwają w nim prace inwestycyjne dotyczące 
trzech zadań: „Przebudowy budynku byłego internatu w celu 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy 
Góra”, „Przebudowy budynku byłego internatu w m. Góra  
w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych” oraz 
„Przebudowy budynku byłego internatu w m. Góra w celu 
udostępnienia mieszkań chronionych”.

Obecnie wykonywane są pra-
ce przy: montażu okien, ukła-
daniu płytek ceramicznych  
w węźle cieplnym, wykonaniu 
tynków wewnętrznych, szpa-
chlowaniu ścian pomieszczeń 
budynku nr 35, układaniu insta-
lacji elektrycznej oświetleniowej i 
gniazdkowej.
Na realizację zadania  „Przebu-
dowa budynku byłego internatu 
w m. Góra w celu utworzenia 
dziennego pobytu osób star-

szych” Gmina Góra otrzymała 
dofinansowanie 649 129,00 zł, a 
na zadanie ,,Przebudowa budyn-
ku byłego internatu w m. Góra 
w celu udostępnienia mieszkań 
chronionych,,  1  107 752,34 zł 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. Prace remontowo-budow-
lane są prowadzone w sposób 
zorganizowany i dynamiczny. 
Kadra Wykonawcy i pracowni-

cy są przygotowani zawodowo i 
zapewniają dobre wykonanie ro-
bót.  Prace wykonuje firma  Kon-
sorcjum M- Plus:, M- Plus Sp. z 
o. o. z Leszna, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlo-
we Spółka Jawna Tadeusz i Artur 
Michalski, również z Leszna.
Całość prac jest wykonywana pod 
nadzorem inwestorskim, którą peł-
ni Ireneusz Organista – WORLD 
MARKISEN,  także z Leszna. Ter-
min realizacji inwestycji do dnia 

30 września 2018 r. 
Po zakończeniu tych inwestycji po-
wstanie piękny, zadbany obiekt w 
miejscu jakże często odwiedzanym 
przez górowian, obok jest wszak 
miejskie targowisko. Ponadto znaj-
dzie tam pracę kilkanaście osób, a 
seniorzy miejsce dziennego poby-
tu. Nie bez znaczenia jest również 
powstanie mieszkań chronio-
nych i innych.

Nabór do Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy 
na rok szkolny 2018/2019
Dyrektor Zespołu Żłobek  
i Klub Dziecięcy w Górze ser-
decznie zaprasza wszystkich za-
interesowanych rodziców dzieci 
w wieku od 20 tygodnia życia 
do 3 lat z terenu górowskiego do 
skorzystania z naszej atrakcyjnej 
oferty opieki nad dzieckiem do 
lat 3 (zgodnie z Ustawą z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dzieć-
mi w wieku do lat 3). 
Zgodnie ze Statutem Zespo-

łu Żłobek i Klub Dziecięcy  
w Górze ( Rozdział III – Wa-
runki przyjmowania dzieci do 
Żłobka lub Klubu Dziecięcego) 
rusza II nabór - na rok szkolny 
2018/2019 ( tj. od 01.09.2018 
r. do 31.08.2019 r.). 
Karty zgłoszenia dziecka należy 
złożyć w okresie od 01.04.2018 
r. do 30.04.2018 r. w siedzibie 
placówki przy ul. Piastów 34, 
56-200 Góra. Kolejność zgło-

szenia w wyżej wymienionym 
terminie nie wpływa na wynik 
rekrutacji. (załącznik do pobra-
nia).
W  terminie do 31.05.2018 
roku Dyrektor Zespołu Żło-
bek i Klub Dziecięcy w Górze 
poda do publicznej wiadomo-
ści informację o dokonanym 
naborze dzieci do Zespołu od 
01.09.2018 r.
ZAPRASZAMY.

Czernina pięknieje
Trwają prace związane z realiza-
cją zadania „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w miej-
scowości Czernina”.
Przystąpiono do układania na-
wierzchni deptaka oraz chod-
ników z kostki granitowej sza-
rej łupanej o wym. 8 na11 cm 
oraz miejsc postojowych i na-

wierzchni rynku z kostki grani-
towej szarej łupanej o wym. 15 
na18 na 8 cm.
Równolegle wykonuje się ko-
ryto oraz podbudowy pod na-
wierzchnię rynku z kostki gra-
nitowej szarej łupanej o wym. 
18 na 18 na 8 cm.
Wykonawcą robót jest Przedsię-

biorstwo Drogowo - Melioracyj-
ne „ DROGOMEL” A. Skoczy-
las - K. Głuszko Spółka Jawna,  
z Góry, z 60. miesięczną gwaran-
cją, za kwotę 1 478 774,60 zł.
Zadanie zostanie wykonane do 
dnia 30 czerwca 2018 r.

REd.
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Nazywam się Lidia Piniuta, mam 53 lata.

Choruję na stwardnienie rozsiane (SM).

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

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

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

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

bilitacyjne w klinice neurologicznej. Będę również kontynuowała leczenie zim-

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

utrzymaniu równowagi i samodzielnym chodzeniu. Codziennie ćwiczę i staram 

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

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

Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję – jest ona bezcenna.

Nr KRS 0000338389
Cel  szczegółowy: 

10763 - Grupa OPP - Lila ZofiaREd.

Rocznica katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej
W związku z 8. rocznicą ka-
tastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem oraz 78. rocznicą za-
mordowania polskich oficerów 
przez NKWD w czasie II wojny 
światowej, władze samorządowe 
Gminy Góra oraz Powiatu Gó-
rowskiego oddały hołd wszyst-
kim ofiarom obu tragedii. Obie 
uroczystości zostały połączone 
w jedno i stąd delegacje spotka-
ły się pod Pomnikiem Wolności 
w dniu 10 kwietnia. Delegacje 
na czele z Burmistrz Góry Ireną 
Krzyszkiewicz i Starostą Powia-
tu Górowskiego Piotrem Woło-
wiczem złożyły wiązanki kwia-
tów oraz zapaliły znicze. Obecni 

byli także przedstawiciele Po-
licji, instytucji, organizacji po-
zarządowych, szkół, przdszkoli,  
a nawet dzieci z Zespołu Żłobek 

Komitet Obchodów wypracował propozycje imprez
28 marca br. miało miejsce kolejne spotkanie Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz. Poświęcone było ono szczegółowemu omówieniu propozycji progra-
mu obchodów rocznicy w Gminie Góra. 

W trakcie posiedzenia dokona-
no analizy zgłoszonych wcze-
śniej propozycji m.in.: kon-

kursów plastycznych, z wiedzy 
historycznej, multimedialnych,  
wystaw tematycznych, które 
eksponowane będą we wnętrzu 

Wieży Głogowskiej, organizacji 
konferencji popularno-nauko-
wych, koncertów pieśni i pio-

senek patriotycznych, zawodów 
strzeleckich, Biegu Niepod-
ległości, który organizowany 
będzie już 25 raz oraz inne 

wydarzenia kulturalne związa-
ne z tym ważnym dla Polaków 
świętem. Lista propozycji była 
otwarta do 15 kwietnia br.  
Patronat honorowy nad jubile-
uszowymi obchodami odzyska-
nia niepodległości przez Polskę 
objął Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak i Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski.
Na bieżąco będziemy infor-
mować czytelników PG o ko-
lejnych wydarzeniach i impre-
zach związanych ze świętem 
Niepodległości. Najbliższa im-
preza będzie miała miejsce 18 
maja i będzie to VII Górowska 
Noc Muzealna „Szli na Zachód 
osadnicy”. Więcej na ten temat 
w ogłoszeniu na str. 7 PG.

i Klub Dziecięcy.
Burmistrz Góry podziękowała 
wszystkim za udział w uroczy-
stości oraz za pielęgnowanie pa-

mięci o tych ważnych wydarze-
niach w historii naszego kraju. 
Cieszy udział najmłodszego po-
kolenia górowian w tej ważnej 
dla każdego Polaka uroczystości. 
W ten sposób bowiem kształtu-
je się młode charaktery, wycho-
wuje w poszanowaniu patrioty-
zmu i przywiązania do wartości 
narodowych.

XLVIII sesja Rady Miejskiej Góry
W Urzędzie Miasta i Gminy w Górze odbyła się, w dniu 19 mar-
ca br. XLVIII sesja Rady Miejskiej Góry, której przewodniczył 
Jerzy Kubicki. W obradach udział wzięła Burmistrz Góry Ire-
na Krzyszkiewicz, Skarbnik Miasta i Gminy Góra Marek Ba-
lowski oraz Zastępca Naczelnika Ochrony Środowiska Lucjan 
Żołnieruk.

Podczas posiedzenia radni Rady 
Miejskiej Góry podjęli nastę-
pujące uchwały: zmieniającą 

uchwałę budżetową Gminy 
Góra na rok 2018; zmieniającą 
uchwałę w sprawie przyjęcia za-
sad udzielania dotacji celowych 
na wymianę źródeł ciepła w celu 
ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń do powietrza na terenie 
Gminy Góra; w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozu-

mienia na rzecz wspólnej reali-
zacji projektu pn. „Doposażenie 
placu zabaw przy ul. Sosnowej 

– Łąkowej w m. Góra”. W dal-
szej części Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Kubicki ogłosił 
wolne głosy i wnioski, wobec 
ich braku posiedzenie zakoń-
czono.

AG.

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”
Zarząd Województwa Dolnośląskiego po raz dziesiąty ogłosił 
konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”. Ideą konkursu jest 
promowanie innowacyjności i pomysłowości oraz estetyki i dba-
łości mieszkańców wsi Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie 
wyników nastąpi do dnia 10 sierpnia 2018 r.
W tym roku Gminę Góra na szczeblu Wojewódzkim będą repre-
zentować:
I. W kategorii Najpiękniejsza Wieś – Chróścina.
II. W kategorii Najpiękniejsza Zagroda – Mateusz Gaweł, Wito-
szyce.
III. W kategorii Najlepszy start w Odnowie Wsi: - projekt we wsi 
Witoszyce o nazwie: „CHOINKI NADZIEI” dla osób starszych 
i samotnych.
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VII Górowska Noc Muzealna 
Zapraszamy mieszkańców Góry, Gminy Góra i powiatu górowskiego do udziału w VII Górow-

skiej Nocy Muzealnej, która będzie miała miejsce w dniu 18 maja 2018 r.

Miejsce imprezy: Park „Solidarności” i placyk przy ul. Podwale 24 (pałacyk organizacji pozarzą-
dowych i siedziba Pracowni Historii Ziemi Górowskiej).

Godzina: 17.00 – impreza dla dzieci przedszkolnych w Parku „Solidarności 
pt. „Moc jest z nami”

Godzina 18.00 – otwarcie VII Górowskiej Nocy Muzealnej i imprezy towarzyszące.
W programie: 

- gry i zabawy dla przedszkolaków pod opieką uroczych  czarownic
- przedstawienie plenerowe „Szli na Zachód osadnicy”

- wystawy tematyczne
- warsztaty genealogiczne
- gra miejska dla chętnych

- konkursy

ZAPRASZAMY 18 MAJA 2018 r.
Organizatorzy: Pracownia Historii Ziemi Górowskiej prowadzona przez PCDNiPPP w Górze, 

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza, Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze.

Kaczanie jaj
Górowskie Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna nie zapomina o kresowych tradycjach. 10 
kwietnia br. w  budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze odbyła się tradycyjna impre-
za, jaką jest „kaczanie jaj”. W uroczystości udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Kierownik OPS w Górze Edyta Lisiecka, Redaktor Naczelna „Przeglądu Górowskiego” Elżbieta 
Maćkowska, zespół śpiewaczy Osetnopolanie, delegacja przyjaciół z Leszna oraz członkowie TP-
GiW. 

„Kaczanie jaj” to tradycyjna za-
bawa z terenów Wileńszczyzny, 
polegająca na toczeniu jajek  

z niewielkiej pochylni i trafia-
niu nimi w inne znajdujące się 
na placu gry. Wygrywa ta osoba, 
która zdobędzie najwięcej jaj.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Grodna i Wilna Jerzy Jakuczun 
podziękował za obecność i wie-
loletnią współpracę Burmistrz 
Góry, której wręczył symbolicz-
ną różę. Podziękowanie otrzy-
mała także Kierownik OPS oraz 
Redaktor Naczelna „Przeglą-
du Górowskiego”. Burmistrz 
Góry podziękowała wszystkim 
członkom Towarzystwa na czele  
z Prezesem Jerzym Jakuczunem 
za aktywną działalność, pielę-

gnowanie tradycji kresowych 
oraz integrację byłych miesz-
kańców dawnych terenów Pol-

ski. Wszystkim obecnym na 
uroczystości Burmistrz Irena 
Krzyszkiewicz życzyła zdrowia, 
siły i wytrwałości w dalszej dzia-
łalności oraz promowaniu tra-

dycji kresowych. Potem zespół 
„Osetnopolanie” w składzie Jan 
Słobodzian (instruktor), Anna 
Demkowicz (kierownik), Justy-
na Firlej, Joanna Białousz, Anna 
Ginter, Anna Bortnowska i Jerzy 
Jakuczun (kontrabas) dali kon-
cert piosenek wileńskich i łem-
kowskich. Występ spotkał się  
z bardzo życzliwym przyjęciem, 
a że piosenki były zaśpiewane 
żywiołowo i z uczuciem, zespół 
wystąpił 2 razy. Potem była już 
zabawa, kaczanie jajek (wygrał 
w tym roku prezes leszczyńskie-
go oddziału Przyjaciół Grodna  

i Wilna), wspólne wspominanie 
kresów i obyczajów tam kulty-
wowanych.

Piknik obywatelski
Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Pomocy Szkole 
im. E. Machniewicza wygrała grant na realizację zadania pu-
blicznego „Wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i edukacji obywatelskiej” pod nazwą „Piknik 
Obywatelski”. 

Zadanie będzie realizowane do 
grudnia 2018 r. Zaplanowano 
wiele atrakcyjnych imprez i wyda-
rzeń.  W dniu 19 maja odbędzie się 
Piknik Strzelecki dla członków or-
ganizacji pozarządowych z terenu 
powiatu górowskiego i powiatów 
ościennych, a dzień wcześniej  VII 
Górowska Noc Muzealna; chęt-
ni mogą zapisać się na warsztaty  
z genealogii, będą zajęcia dla mło-
dzieży na temat nt działalności 
organizacji pozarządowych, form 
współpracy, wolontariatu, budże-
tu obywatelskiego, szkolenie dla 
członków ngo dotyczące  zmian 
w prawie, w grudniu zaplanowa-

no Dzień Wolontariusza. To tyl-
ko niektóre z wielu zadań, jakie 
Fundacja w ramach otrzymanego 
grantu zrealizuje. Zainteresowani 
udziałem w Pikniku Strzeleckim, 
szkoleniu dla ngo lub udziałem 
w warsztatach genealogicznych 
mogą zgłaszać się do siedziby 
Fundacji, ul. Podwale 24 (Pałacyk 
obok Policji) w celu zapisania się 
do konkretnego działania.

Zadanie jest dofinansowane z 
budżetu Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego

Przedszkolaki  z wizytą w Głogowie
6 kwietnia dzieci z grupy Za-
jączki  z Przedszkola im. Jasia  
i Małgosi w Górze, wraz ze swo-
imi paniami i dyrektor Heleną 
Szczepańską wybrały się z wizytą 

do Niepublicznego Przedszkola 
„Promyk” w Głogowie, by wziąć 
udział w wiosennym spotkaniu 
z okazji Dni Teatru. W tym 
roku odbyło się ono pod ha-
słem: „Na wiosennej łące dźwię-
ków jest tysiące, więc nastaw ucha 
i co w trawie piszczy posłuchaj”. 
Sześciolatki wystąpiły z pro-
gramem słowno- muzycznym, 
w którym pojawiło się wiele 
wiosennych akcentów. Była to 
oczywiście muzyka, piosenki  
o tematyce wiosennej oraz 
pięknie przygotowane stroje  

i dekoracja. Podczas występów 
na twarzach dzieci malował 
się uśmiech, albowiem było to 
kolejne spotkanie z przedszko-
lakami z „Promyka”.  Warto 

nadmienić, iż jesienią dzieci  
z głogowskiego przedszkola go-
ściły u nas i podczas wspólnych 
zabaw pięknie się integrowały. 
Po występach i pysznym obie-
dzie przedszkolaki wspólnie 
bawiły się w ogrodzie przed-
szkolnym. Na zakończenie wio-
sennego spotkania na ręce Pań 
dyrektor złożono upominki  
i słodki poczęstunek dla dzieci.

REd.

EM
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Szczegółowy program na plakatach.

EM

Festiwal smaków świata w Górze
W dniach 7 i 8 kwietnia 2018 r. w naszym mieście miało miejsce niecodzienne wydarzenie, a był to zlot Food Truck czyli samochodów z żywnością, oferujących 
specjały kuchni z całego świata i to przyrządzane na oczach klientów.

Dwa dni smakowitych zapachów  
i smaków sprowadziły na górow-
ski Plac Bolesława Chrobrego wie-

le osób. Bo i czegóż tam nie było: 
przepyszna herbata YerbaMate 
(kuchnia Ameryki Południowej), 
podawana na różne sposoby i z 

różnymi dodatkami, serwowana 
przez Foot Truck  Yerba Mama; 

smaczne frytki belgijskie (ojczyzną 
tego już na dobre zadomowione-
go w Polsce specjału jest właśnie 

Belgia); tajskie lody, po które usta-
wiała się przez dwa dni zawsze naj-
dłuższa kolejka; hiszpańskie złote 
paluchy czyli Churros ze słodkimi 

sosami do wyboru; japońskie sma-
ki serwował  Japan Udon (można 

było nabyć dania z kurczakiem i 
warzywami Chicken Udon lub 
z polędwiczkami wieprzowy-
mi i warzywami – Pork Udon); 
nie zabrakło kuchni francuskiej 
oraz słynnych ślimaków, żabich 
udek i owoców morza, słodkich 
naleśników. Smaki kubańskiej 
kuchni prezentował Food Truck 
Muchachos Cubanos – był 
tam potrawy z wołowiny, dania 
wegetariańskie, sałatka Verde, 
El pollo – żołądki drobiowe  
w sosie pomidorowym. Była 
kuchnia amerykańska o ży-
dowskich korzeniach, smaki 
Holandii, Meksyku, Toskanii. 
Można było próbować tortille, 
burgery, burrito i wiele innych 
specjałów. Zaskakiwały nieco-
dzienne połączenia produktów 
i smaków. Nie zabrakło również 
naszej kuchni rodzimej czyli gó-
ralskiego jadła- oscypków, kapu-
sty i piwa z Gór Sowich. Dwa 
dni smakowitości, przy muzyce,  
w gronie rodzinnym lub ze 
znajomymi to dwa dni mile 
spędzonego czasu. Na Placu 
Chrobrego było rojno, gwar-
no i wesoło. Pomyślano także 
o najmłodszych uczestnikach 
imprezy, dla których było ob-
jazdowe  kino w 3D,  baloniki  
i wiele innych zabawek. Wśród 
koneserów smaków widzieli-
śmy także Burmistrz Góry Irenę 
Krzyszkiewicz, Posła  na Sejm 
RP Stanisława Huskowskiego z 
małżonką, Zastępcę Burmistrz 
Andrzeja Rogalę. Miłym wido-

kiem były całe rodziny wspólnie 
konsumujące, ale także pochło-
nięte rozmowami, roześmiane  
i wesołe.
Jesteśmy przyzwyczajeni do kuch-
ni, jaką preferowały nasze mamy i 

babcie, ale coraz częściej sięgamy 
po produkty czy przepisy z róż-
nych stron świata. Wiele też po-
dróżujemy po świecie, więc niejed-
na osoba smaki kuchni azjatyckiej 
czy amerykańskiej doskonale zna. 
A tutaj zaskoczyło coś innego 
– okazało się, że można smacz-
nie i zdrowo zjeść w plenerze.  
I jak powiedział Cezary Przybyl-
ski Marszałek Województwa Dol-

nośląskiego, zachęcając do udzia-
łu w imprezie, która odbywa się 
w 2018 r. na terenie całego wo-
jewództwa „ta forma przygoto-
wywania i spożywania posiłków, 
wygodna i niedroga, to już nie 

moda, to styl życia także wielu 
mieszkańców naszego regionu”.
Górowski zlot Food Trucków 
zorganizowany został pod patro-
natem Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Cezarego Przy-
bylskiego i Burmistrz Góry Ire-
ny Krzyszkiewicz.
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A. GORTYCH

Jazda konna to mój styl życia

Arkadiusz Gortych: Dlaczego 
konie ?

Wiktoria Karyś: Tak napraw-
dę przy wyborze pomogli mi 
rodzice, ponieważ od małego 
bałam się koni. Na siłę mnie na 
niego posadzili i tak już zosta-
ło, a teraz na siłę muszą mnie  
z niego ściągać. 

AG: Jak i kiedy zaczęła się 
Pani przygoda z tym sportem ?

WK: Pierwszy raz zaczęłam jeź-

dzić jak miałam 7 lat, a bardziej 
sportowo w wieku 11 lat.
AG: Co było dalej, jak rozwi-
jała się Pani pasja ?

WK: Trafiałam do różnych 

stajni, pracowałam z różnymi 
trenerami, dosiadałam i szkoli-
łam się na grzbiecie wielu koni,  
a następnie wybierałam se-
lektywnie swojego konia, aż  
w końcu kupiłam pierwszego.  
I tak się potoczyło. 

AG: A ulubione konie. Każdy 
je ma. Jakie są Pani ?

WK: Mam swoje 4 konie, każ-
dy z nich jest inny i wszystkie 
staram się traktować tak samo. 
Konie nie są dla mnie maszy-

nami, które są niezniszczalne, 
tylko przede wszystkim mo-
imi przyjaciółmi. Najbardziej 
przywiązana jestem do swojego 
podstawowego konia Carretiny, 
to właśnie na niej odnoszę naj-

większe sukcesy.

AG: Jazda konna w Pani przy-
padku to jeszcze pasja, czy już 
raczej rutyna ?

WK: To już raczej styl życia.

AG: W jakich imprezach bie-
rze Pani udział ?

WK: W różnych. Od stopnia 
pokazów, przez zawody regio-
nalne, aż po mistrzostwa świata. 
W Polsce startuję w zawodach 
regionalnych, ze względu na to, 
że są organizowane w okolicy. 
Powodem, dla którego startu-
ję w niższej randze  jest to, że 
mam młodego konia, który ma 
6,5 roku. Startować z nim za-
cznę jak skończy 7 lat, bo jest 
to wiek, który pozwala mu na 
jazdę sportową. Niedawno ku-
piłam trochę starszego konia,  
z którym się jeszcze zgrywamy. 

AG: Co uważa Pani za swoje 
największe osiągnięcie ?

WK: Moim największym osią-
gnięciem jest start w mistrzo-
stwach świata w jeździe bez 
ogłowia, na których zajęłam 9 
miejsce. Było to coś przełomo-
wego. W Internecie znalazłam 
ogłoszenie o organizowanych 
mistrzostwach, zakwalifikowa-
łam się i wystartowałam.

AG: Dlaczego warto jeździć 
konno ?

WK: Jest to wymagający sport. 
Jazda konna kształtuje charak-
ter, pokazuje, że nie można się 
poddawać, trzeba zawsze wal-
czyć. Jeździectwo to bardzo 
ładny sport, w którym współ-
pracuje się ze wspaniałymi zwie-
rzętami jakimi są konie. 

AG: Dla kogo jest jeździectwo 
i kiedy najlepiej jest rozpocząć 
przygodę w siodle ?

WK: Jeździectwo jest dla każ-
dego. Nigdy nie jest za późno, 
żeby rozpocząć. Znam osoby, 
które jeżdżą od 3 roku życia,  
a także osoby, które zaczynały 
po 60-ce. 

AG: Jak często należy treno-
wać, aby były efekty ?

WK: Wszystko zależy od moż-
liwości, wiadomo im więcej 
tym lepiej. Żeby były efekty, 
to trzeba trenować nawet kilka 
razy dziennie. Wszystko zależy 
od tego, kto jakie ma możliwo-
ści i ile czasu chce na ten sport 
przeznaczyć. 

AG: Czy drogę zawodową wią-
że Pani z końmi ?

WK: Uczę się na weterynarza, 
jestem fizjoterapeutą i diete-
tykiem koni. Mogę prowadzić 
hodowlę zwierząt. Mam pierw-
szego konia wychowanego przez 

siebie. To już jest styl życia, któ-
ry na pewno zawsze zostanie ze 
mną. 

AG: Gdzie na co dzień spędza 
Pani czas ze swoimi końmi ?

WK: Mam swoją stajnię koło 
domu, konie mam za oknem, 
także mam możliwości do tego, 
by poświęcać im dużo czasu. 
Praca z koniem to nie tylko tre-
ningi spędzone na szlifowaniu 
formy, to również czas odpo-
czynku i zabawy, który spędza-
my wspólnie.

AG: Jak najbliższa rodzina re-
aguje na uprawiany przez Pa-
nią sport ?

WK: Rodzice bardzo mnie 
wspierają, za co bardzo im dzię-
kuje. Moja siostra też jeździ 
konno. Pomaga mi, jeździ też 
swoje konie, startuje, tak że to 
jest  już u nas rodzinne. 

AG: Jakie są Pani plany na 
przyszłość ?

WK: Chciałabym przywieźć me-
dal z mistrzostw. Chcę dalej roz-
wijać swoją działalność jeździec-
ką, kupić więcej koni, by móc 
trenować i zdobywać dobre miej-
sca na różnego rodzaju zawodach. 

AG: Życzę realizacji wszystkich 
planów. Dziękuję za rozmowę.

Ma 19 lat, pochodzi z Ryczenia. Jak sama mówi jeździectwo to jej styl życia. O kim mowa? Zapraszam do przeczytania rozmowy z Wiktorią Karyś.
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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

R. GóRSKi

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  

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.

Dzieci bezpieczne w Unii Europejskiej
Pod takim hasłem 6 kwietnia 2018 roku odbył się Regionalny Turniej Wiedzy                  
o Ruchu Drogowym w ramach Ogólnopolskiej Akcji TPD „STOP! DZIECKO NA DRODZE!”. 
Patronat honorowy objął Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Kazimierz Michał Ujazdow-
ski. Akcją bezpieczeństwa drogowego objęto uczniów klas: I, II, III z sześciu szkół podstawowych 
oraz podopiecznych z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych  w Górze. 

Organizatorami tego wydarze-
nia byli: Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci w Górze, Komen-
da Powiatowa Policji w Górze, 
Klub Integracji Europejskiej  
w Górze, Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci i Młodzieży „Speł-
nione Marzenia” w Górze.
Część oficjalną rozpoczęto 

hymnem Unii Europejskiej 
„Oda do radości” wykonanym 
przez zespół muzyczny ze Szko-
ły Podstawowej Nr 3 w Gó-
rze pod kierownictwem mgr 

Ratajczaka. Następnie zespół 
wykonał utwór o bezpieczeń-
stwie na drodze. Wszystkich 
gości, dyrektorów, nauczycieli, 
media oraz uczestników tur-
nieju powitał prowadzący tur-
niej koordynator akcji „STOP! 
DZIECKO NA DRODZE!” 
Ryszard Górski, który przekazał 
głos Kierownikowi Ruchu Dro-

gowego Komendy Powiatowej 
Policji w Górze Jackowi Gości-
niakowi. Pytania były facho-
wo opracowane, dzieci kolejno 
losowały pytania w grupach 
3-osobowych, za prawidłową 
odpowiedź drużyna otrzymywa-
ła 1 punkt, a za błędną 0 punk-
tów. Rywalizujące szkoły, które 

wykonały albumy o przeprowa-
dzonej w swojej placówce akcji 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go otrzymały dodatkowy punkt 
doliczany do ogólnej punktacji. 

Szkoły realizowały  także pro-
gram edukacyjny „Zagrożenia 
jakie stwarza pijany kierowca 
podczas ruchu”. Po 1,5 godzin-
nej rywalizacji komisja turnieju 
w składzie: Prezes TPD Bo-
gumiła Górska oraz Kierow-
nik Ruchu Drogowego KPP w 
Górze Jacek Gościniak ogłosiła 
wyniki.

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 
3w Górze w składzie: Gabriela 
Kwarta, Jakub Wojtyńka, Ksa-
wery Woźniak - opiekun mgr 
Wioleta Leśniak
II miejsce - Zespół Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole im. Janusza 
Korczaka w Ślubowie w skła-
dzie:Krzysztof Gubański, Jakub 
Łopata, Filip Zamelski- opie-
kun mgr Czesława Bareła
III miejsce - Zespół Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole im. Wła-
dysława Reymonta w Witoszycach 
w składzie: Natalia Duchniak, 
Lena Halaberda, Bartosz 
Marciniszyn - opiekun mgr 
Jadwiga Bretsznajder
IV miejsce - Zespół Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole im. Św. 
Huberta w Czerninie
V miejsce - SPZOZ Ośrodek 
Rehabilitacji Dzieci Niepełno-
sprawnych 
VI miejsce - Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 im. Bolesława Prusa  
w Górze
VII miejsce - Zespół Szkolno
-Przedszkolny z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Glince.
Wszystkie drużyny otrzymały 
nagrody, dyplomy, upominki a 
trzy najlepsze puchary i piłki do 
rehabilitacji ufundowane przez 
Edmunda Sawickiego Kawalera 
Orderu Uśmiechu. Sponsorem 
było także Radio „elka”, któ-
re przekazało swoje suweniry 
dla dzieci niepełnosprawnych. 
Materiały i gadżety przekazał 
również Poseł do Parlamentu 
Europejskiego prof. Kazimierz 
Michał Ujazdowski. Ze środ-
ków Gminy Góra zostały zaku-
pione piłki, TPD zakupiło gry 
planszowe, puchary, dyplomy, 
banery, poczęstunek dla uczest-
ników. Sponsorami byli także: 
PGNiG Zielona Góra, Nadle-
śnictwo „Góra Śląska”, osoby 
prywatne oraz instytucje unijne. 
Po zakończonej imprezie wyko-
nano wspólne pamiątkowe zdję-
cie, uczestnicy po ciężkiej rywa-
lizacji z uśmiechem na ustach 
wrócili do swoich placówek.

!
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KUPON NR 2
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. c.d. pytań
13. Która strona sporu o Górny Śląsk otrzymała bardziej wartościowe gospodarczo obszary……...........
14. Ile km liczyła morska linia brzegowa, która uzyskała Polska po zakończeniu wojny?........................
15. Jakie stanowisko pełnił Eugeniusz Kwiatkowski w latach 1926-1930 r………………………..........
16. Jaką karę urzędy skarbowe naliczały za każdy dzień zwłoki za niezapłacony podatek ?......................
17. W jakich majątkach założono parcelację ziemi o pow. powyżej 700 ha?...........................................
18. Jaki przemysł rozwinął się w okolicach Leszna?..............................................................................
19. Na jakim obszarze II RP rozwinął się przemysł zbrojeniowy? ………………………………...........
20. Czym była magistrala węglowa?.....................................................................................................
21. Podaj rok, kiedy wystąpił najwyższy wskaźnik  produkcji przemysłowej w II RP……………...........
22. Podaj rok, kiedy w II RP wystąpił najwyższy poziom  bezrobocia………………………….............
23. Na czym polegało zjawisko rozwierania się „nożyc cenowych”?.......................................................
24. Wpisz nazwę miejscowości, gdzie w II RP produkowano kauczuk syntetyczny…………..........…..
25. Podaj w jakiej relacji markę polską zastąpił  złoty polski…………………………………..........….

Imię i nazwisko:................................................................, tel. ..........................................................

Wygrali grant

Grupa nieformalna „Bez gra-
nic … wieku” działająca przy 
Filii Bibliotecznej w Czerninie 
złożyła w lutym br. wniosek do 
programu Dolnośląskie Małe 
Granty. Wniosek otrzymał 80 
punktów i znalazł się na wy-
sokim czwartym miejscu listy 
rankingowej okręgu wrocław-
skiego. Grupa „Bez granic …
wieku” uzyskała dofinansowa-
nie na realizację zadania „Kto 
czyta książki żyje podwójnie”.  
Projekt ma na celu integrację 
mieszkańców oraz promowa-

nie czytelnictwa w środowisku. 
Z gminy Góra wnioski złożyło 
kilkanaście grup nieformalnych 
na przeróżne inicjatywy lokalne. 
Niestety, mimo wysokiej liczby 
punktów (od 64 do 72), nie 
uzyskały dofinansowania. Waż-
ne natomiast jest to, że żaden 
wniosek nie został odrzucony 
przez komisję weryfikacyjną.  
Tym bardziej więc cieszy sukces 
grupy z Czerniny. Gratulujemy.

REd.

Informatyczny sukces
5  kwietnia 2018 r. odbyły się 
eliminacje finałowe XVIII Mię-

dzywojewódzkiego Górowskie-
go Konkursu Informatycznego 
organizowanego przez Powia-
towe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i  Poradnictwa Psy-
chologiczno Pedagogicznego 
w  Górze, w którym uczenni-

ca Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Górze Ada Figiel w katego-

rii rozwiązywanie problemów 
z  wykorzystaniem programów 
użytkowych zajęła II miejsce. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Piknik Strzelecki

Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających 
na terenie powiatu górowskiego zapraszamy do udzia-
łu w Pikniku Strzeleckim, który odbędzie się w dniu 19 
maja o godz. 10.00. na strzelnicy myśliwskiej. Do Pik-
niku zapraszamy 3-osobowe drużyny. Zapisy w Fundacji 
Pomocy Szkole, przy ul. Podwale 24 (pałacyk). Gwaran-
tujemy dobrą zabawę i integrację międzyorganizacyjną.
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TOmASZ wOźNiCZKA

Panele edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym w Górze
Relacja z „Drzwi otwartych” 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Adama Mickiewicza 
w Górze  
23 marca w hali „ Arkadia” od-
był się pierwszy panel eduka-
cyjny – sportowy. Główną jego  
atrakcją był turniej piłki nożnej, 
w którym wystąpiło 6 zespołów: 

Zespół Szkół w Sicinach,  Ze-
spół Szkół w Niechlowie, Szko-
ła Podstawowa w Jemielnie, 
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła 
Podstawowa nr 3 i Gimnazjum 
Dwujęzyczne w Górze. Wygrał 
Zespół Szkół w Sicinach, który 
w finale pokonał Szkołę Podsta-
wową nr 1 w Górze po rzutach 
karnych. Na trzecim stopniu 
podium stanęli uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Górze 
zwyciężając Gimnazjum Dwu-
języczne w serii rzutów karnych 
3:2 (w regulaminowym czasie 
był remis 1:1). 
Panel przyrodniczy odbył się 
28 marca 2018 r. w Zespo-

le Szkół Ogólnokształcących 
w Górze. W pierwszej czę-
ści miało miejsce wystąpienie 
Alicji Kmietczyk – uczennicy 
klasy III ZSO w Górze, która 
pracując od 6 lat w zawodzie 
modelki miała okazję zwiedzić 
wiele ciekawych miejsc. Opo-
wiedziała o jednym ze swoich 

ulubionych krajów – Japonii. 
Kolejną część panelu stanowiły 
dwa wykłady wygłoszone przez 
zaproszonych gości.: prof. dr 
hab. Mariusz a Korczyńskiego, 
pracownika naukowego Uni-
wersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, absolwenta LO w 
Górze na temat „Chemii zapa-
chów”. A drugi wykład na temat 
życia, behawioryzmu i ochrony 
wilka na terenie Polski przygo-
tował pan Zbigniew Skibiński. 
Następnie odbyły się warsztaty 
z przedmiotów przyrodniczych 
prowadzonych przez uczniów 
klas licealnych. 
4 kwietnia miał miejsce panel 

matematyczno-informatycz-
ny.  Całość składała się z części 
matematycznej, informatycznej 
z elementami robotyki i auto-
matyki, fizycznej oraz warsztaty 
filmowe. Panel matematyczny 
przeprowadzili nauczyciele ma-
tematyki Radomir Miłaszewicz 
i Franciszek Pobiarżyn, a skła-

dał się on z dwóch części. W 
pierwszej z nich, informacyjnej, 
uczniowie zostali poinformowa-
ni o ofercie edukacyjnej szkoły 
dotyczącej nauczania matema-
tyki, , możliwościach pogłębia-
nia wiedzy w ramach Indywi-
dualnych Toków Nauki lub In-
dywidualnych Programów Na-
uczania, o sukcesach uczniów w 
szeregu konkursów i olimpiad 
matematycznych oraz o współ-
pracy Liceum Ogólnokształ-
cącego w Górze z uczelniami 
wyższymi, a szczególnie z Poli-
techniką Wrocławską. W dru-
giej części pt. „Gry i łamigłówki 
logiczne”, uczniowie zapoznali 

się z gra logiczną Wieże Hanoi, 
jej ciekawą historia i zasadami, 
a następnie uczniowie z dużym 
zapałem zabrali się do gry, a na 
koniec przy pomocy programu 
geogebra układali tangramy. W 
części przygotowanej przez na-
uczyciela matematyki i infor-
matyki Grzegorza Goździewicza 
uczniowie gimnazjów zostali za-
poznani z pilotażowym progra-
mem wdrażanym w tym roku 
szkolnym pod hasłem „Infor-
matyczne Zielone Garnizony”. 
Następnie gimnazjaliści mogli 
podziwiać działanie i możliwo-
ści wykorzystania w praktyce 
robotów użytkowych i modu-
łowych. W ramach warsztatów 
z fizyki uczniowie pracowali w 
grupach czteroosobowych z ze-
stawami SONDa, które składają 
się z matrycy do budowania ob-
wodów, modułów zasilających 
prądu zmiennego oraz prądu 
stałego, żarówek o różnych mo-
cach, rezystorów i tranzystorów. 
Panel humanistyczny odbył się 
23 kwietnia i rozpoczął się od 
projekcji filmów oraz głosowa-
nia w ramach Ogólnopolskiego 
Festiwalu Filmów Animowa-
nych O!PLA. Całość też podzie-
lona była na 4 części. Warsztaty 
filmoznawcze pn. „Co mówią 
media? O fake newsach, ste-
reotypach i manipulacji” prze-
prowadził dr. Karol Jachymek, 
kulturoznawca, filmoznawca 
zajmujący się m. in. społeczną 
i kulturową historią kina, prze-
kazami (audio)wizualnymi jako 
świadectwami historycznymi. 
Warsztaty zrealizowane były w 
ramach programu Filmoteka 
Szkolna prowadzonego przez 
Filmotekę Narodową – Instytut 

Audiowizualny przy wsparciu 
Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Mirosław Wesołowski i 
Tomasz Woźniczka nauczyciele 
historii i WOS-u, przygoto-
wali warsztaty historyczne pn. 
„Zbrodnia to niesłychana. Pani 
zabija pana”, czyli największe 
przestępstwa i tortury ludzko-
ści” Quiz dla gimnazjalistów 
z nagrodami pn. „Podróże w 
czasie”, czyli co wiesz o Sejmie 
Wielkim i Konstytucji 3 Maja”. 
Językową rywalizację pn. ”Train 
your brain – challenge your-
selves” zaprezentowała Alicja 
Sajdak, nauczycielką języka an-
gielskiego i inicjatorką koła wo-
kalnego.
Od nowego roku szkolnego 
uczniowie będą mogli wybrać 
kształcenie w 4 profilach: 
•	 Informatyczno-sporto-
wym - przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym: mate-
matyka, informatyka i/lub fizy-
ka,
•	 humanistycznym – j. 
polski, j. obcy, historia i/lub 
WOS,
•	 przyrodniczym – j. 
obcy, biologia, chemia lub/i 
inny przedmiot wybrany przez 
ucznia
•	 sportowym – j. obcy, 
biologia, geografia lub/i inny 
przedmiot wybrany przez 
ucznia.
Osiągnij najwyższy level. Wy-
bierz Liceum Ogólnokształcą-
ce w Górze!
Szczegółowe informacje nt. re-
krutacji na stronie internetowej: 
www.logorawitryna.wixsite.
com

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia w ZSO 
1 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się I etap konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia. To już VII edycja zmagań organizowa-
nych w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

Konkurs to ciekawa inicja-
tywa realizowana w ramach 
Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego „Trzymaj For-
mę!” - promująca zdrowy 
styl życia wśród młodzieży 
szkolnej o największym w 
Unii Europejskiej zasięgu. W 
roku szkolnym 2017/2018 

realizowana jest już siódma 
edycja konkursu skierowa-
nego do uczniów szkół pod-
stawowych (klasy VII) i od-
działów gimnazjalnych (klasy 
II i III) zlokalizowanych na 
terenie wszystkich powiatów 
16 województw w Polsce.   
Etap szkolny konkursu wy-

łonił zwycięzcę i decyzją ko-
misji konkursowej do II eta-
pu - powiatowego - przeszedł 
Alex Kalinowski uczeń klasy 
III Gimnazjum Dwujęzyczne-
go. Alex znalazł się w grupie 
248 uczniów z całego kraju, 
którzy będą rywalizować w 
powiatowych zmaganiach.   

Warto w tym miejscu pod-
kreślić, że na tym etapie gó-
rowski gimnazjalista jest jed-
nym z dziewięciu uczniów z 
województwa dolnośląskiego.   
Zgodnie z harmonogramem 
Konkursu wiedzy o zdrowym 
stylu życia „Trzymaj Formę!” 
II etap przeprowadzony zosta-

nie w dniu 27 kwietnia 2018 r. 
o godzinie 10:00. Trzymamy 
kciuki i życzymy powodzenia.  
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materiały na stronę 12 i 13 przygotowuje wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze TERESA wiTKOwSKA

Uczniowie Zespołu Szkół utrwalili pamięć 
nieznanego bohatera Niepodległej

Projekt organizowany jest 
przez Instytut Pamięci Naro-
dowej, a partnerem Fundacja 
Centrum Dokumentacji Czy-
nu Niepodległościowego. Te-
goroczną edycję honorowym 

patronatem objęli Minister 
Edukacji Narodowej Anna 
Zalewska i Wojewoda Mało-
polski Piotr Ćwik. Patronat 
medialny nad wydarzeniem 
sprawuje TVP Historia, Radio 
Kraków, Historia.org.pl. 
Zadaniem grup projektowych 
było odszukanie zapomnia-
nych bohaterów, zasługujących 
na szczególne upamiętnienie, 
którzy od krwawej walki na 
polu bitwy do działania na 
rzecz społeczności lokalnej 
przyczynili się do odzyska-
nia niepodległości i budowy 
II Rzeczypospolitej Polskiej.   
Do udziału w projekcie zgło-
sili się następujący uczniowie 
Zespołu Szkół im. gen. Sylwe-
stra Kaliskiego w Górze: Wik-
toria Berus, Klaudia Józefiak, 
Patrycja Gała, Jakub Łopata 
i Adrian Makles, którzy pod 
kierunkiem nauczycieli języka 
polskiego Teresy Witkowskiej 
opracowali materiały na temat 
Wojciecha Fabiańskiego, bo-
hatera I i II wojny światowej 
oraz bitwy warszawskiej. Od-
tworzyli jego życiorys, zgro-
madzili fotografie, pamiątki, 
dokumenty, przeprowadzili 
wywiady z członkami jego ro-
dziny. Zajęli się też upowszech-
nieniem wiedzy o tej postaci. 
W tym celu nawiązali kontakt 
z wójtem gminy Świeciechowa 

Markiem Lorychem, którego 
poprosili o możliwość zorga-
nizowania okolicznościowej 
uroczystości w Święciechowie, 
skąd pochodził ich bohater. 
Uczniowie spotkali się z przy-

chylnością wójta, który odpisał 
na ich list i skontaktował ich z 
Markiem Tulewiczem dyrek-
torem Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Święciechowie.   
23 marca 2018 r. w Święcie-
chowie odbyła się podniosła 
uroczystość, którą przygoto-
wali górowscy uczniowie. Go-
śćmi oficjalnymi byli: Marek 
Lorych – wójt Gminy Święcie-
chowa, Radni Gminy Święcie-
chowa, Marek Tulewicz, Ksiądz 
Błażej Stróżycki - proboszcz 
parafii św. Jakuba Większego 
Apostoła w Święciechowie, 
Danuta Harasim - Dyrektor 
Zespołu Szkół Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Świę-
ciechowie. Gośćmi honorowy-
mi była licznie zgromadzona 
trzypokoleniowa rodzina pana 
Wojciecha Fabiańskiego.   
Na początku wszyscy zgro-
madzili się na cmentarzu w 
Święciechowie, gdzie po sło-
wach wprowadzenia delegacje: 
rodziny, władz samorządo-
wych, organizatorów projek-
tu złożyły wiązanki kwiatów 
na grobie pana Wojciecha. 
Następnie wszyscy udali się 
do Samorządowego Ośrodka 
Kultury, gdzie po wspólnym 
odśpiewaniu „Roty” i wysłu-
chaniu przemówienia wójta, 
wszyscy zebrani obejrzeli film 
przedstawiający patriotycz-

ną biografię Wojciecha Fa-
biańskiego. Po projekcji głos 
zabrała rodzina bohatera. 
Kilkoro z najstarszych przed-
stawicieli rodu przypomniało 
anegdoty związane z postacią 
ich ojca, wujka, dziadka. Na 
koniec wysłuchano piosenki 
legionowej „Szara piechota”.   
Uroczystość prowadziły Wik-
toria Berus i Klaudia Józe-
fiak, w finale zaśpiewała i 
intonowała „Rotę” Partycja 
Gała. O filmie opowiadał Ja-
kub Łopata. Całą uroczystość 
nagrywał Adrian Makles.   
Po zakończeniu uroczystości 
wnukowie pana Wojciecha 
Fabiańskiego podziękowali Te-
resie Witkowskiej za przygoto-
wanie uroczystości, a wójt wrę-
czył drobne upominki uczniom 
biorącym udział w projekcie.   
Na uroczystość przygotowa-
no dla gości okolicznościowe 
wydawnictwo i ulotkę o panu 
Wojciechu Fabiańskim oraz 
wystawę zdjęć i dokumentów, 
która cieszyła się zaintereso-
waniem zebranych. Patronat 
medialny nad uroczystością 
objęło Radio Elka i portal 
elka.pl, gdzie ukazał się arty-
kuł o piątkowym wydarzeniu. 
Informacja ukaże się też w 
„Kurierze Święciechowskim”.   
Od uroczystości przygotowa-
nej przez uczniów Zespołu 
Szkół w Górze, upamiętniają-
cej Wojciecha Fabiańskiego - 
nieznanego bohatera Niepod-
ległej rozpoczęły się w gminie 
Święciechowa, jak podkre-
ślił wójt gminy, uroczysto-
ści rocznicowe, związane ze 
stuleciem państwa polskiego.   
Po zakończeniu uroczysto-
ści grupa uczniów z Zespołu 
Szkół w Górze została zapro-
szona przez Danutę Harasim, 
dyrektora Zespołu Szkół Szko-
ła Podstawowa i Gimnazjum 
w Święciechowie do zapre-
zentowania filmu całej spo-
łeczności szkolnej, a także na 
podsumowanie projektu „Ka-
mienie pamięci”, które odbę-
dzie się w maju, w Krakowie.   

IX edycja projektu „Kamienie Pamięci” tym razem pod hasłem – Nieznany bohater niepodległo-
ści 1914–1939

„Piosenka jest dobra na wszystko...”  

21 marca 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Wąsoszu odbył się III Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej pod hasłem „Piosenka jest dobra na 
wszystko...”

Do tegorocznej edycji konkur-
su oprócz gospodarzy, których 
reprezentowali uczniowie szkoły 
podstawowej: Jan Hływa (kla-
sa II) oraz Aleksandra Galicka 
(klasa VII), przystąpiły placówki:  
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. Ja-
nusza Ratajczaka w Rydzynie, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego im. Księdza 
Jana Twardowskiego w Piławie 
Górnej, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. 
Przyjaciół Dzieci w Szklarach 
Górnych, Powiatowego Zespo-
łu Specjalnych Placówek Szkol-
no-Wychowawczych w Trzebnicy 
oraz Zespół Szkół Specjalnych z 

Oławy. Celem konkursu była po-
pularyzacja piosenek dziecięcych 
i młodzieżowych oraz kształto-
wanie umiejętności kulturalnego 
konkurowania ze sobą. Ocenie 
podlegały walory głosowe uczest-
ników, interpretacja utworów, 
muzykalność i poczucie rytmu, 
a także ogólny wyraz artystyczny.   
Wokalne popisy wykonawców 
oceniało jury w składzie: Justyna 
Dąbrowska – dyrektor SOSW w 
Wąsoszu, Agnieszka Wolak - na-
uczycielka muzyki ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go im. Przyjaciół Dzieci w Szkla-
rach Górnych oraz Eryk Alek-
sandrowicz - dyrektor Zespołu 
Placówek Kultury w Wąsoszu. Na 
rozgrzewkę uczennice SOSW w 
Wąsoszu  wykonały układ taneczny 
do piosenki „Taniec- połamaniec”.  
Uczestnicy konkursu rywali-
zowali między sobą w dwóch 
kategoriach. Jako pierwsi zapre-
zentowali się uczniowie szkół pod-
stawowych. Następnie na scenie 
pojawili się wykonawcy z gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wśród wykonawców w kategorii 
szkół podstawowych najpiękniej 
zaśpiewała reprezentantka Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. Przyjaciół Dzieci ze 
Szklar Górnych Nikola Szlasko w 
wykonaniu utworu pt. „Chłopiec 
z gitarą” z repertuaru Karin Sta-
nek. W kategorii szkół gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych, 
przejmującą interpretacją utworu 
Moniki Urlik pt. „Nie wie nikt”, 
zwyciężyła Katarzyna Ochramo-
wicz z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Oławie.Młodzi wykonawcy pre-
zentowali wyjątkowo wysoki po-
ziom artystyczny. Obok zdrowej 
rywalizacji imprezie towarzyszył 
uśmiech, radość i świetna zabawa. 

Na zwycięzców czekały nagrody 
rzeczowe. Każdy uczestnik otrzy-
mał dyplom oraz drobny upomi-
nek. W przerwie konkursu goście 
i uczniowie ośrodka zjedli pyszny 
i zdrowy posiłek, przygotowany w 
ramach ogólnopolskiej akcji pod 
hasłem: ZDROWE ŚNIADA-
NIE. Tradycyjnie nad zdrowotną i 
estetyczną stroną kanapek czuwała 
Lidia Jędryczka, pedagog Ośrodka 
wraz z powołanym zespołem. Na 
zakończenie laureaci zaśpiewali 
jeszcze raz swoje piosenki. Orga-
nizatorzy podziękowali wszystkim 
opiekunom artystycznym uczniów 
za pracę i wysiłek włożone w 
przygotowanie wykonawców do 
występów. Na tym zakończył się III 
Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej. 
Konkurs zorganizowały panie: 
Elżbieta Kochańczyk i Izabela 
Matuszewska.
Zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!

iZABELA mATuSZEwSKA
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E

KINEMA - Drittortbegegnung  

W dniach 9 – 13 kwietnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze: 
Kinga Dębowicz z klasy II Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Szymon Żurawski i Jakub Cieślak z 
klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza pod opieką germanistki Izabeli Ku-
charskiej, wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu „Kinema” we Francji 
w miejscowości Angerville -L’Orcher (Normandia)

Konwent Sołtysów
20 marca 2018 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Górze odbył się Konwent Sołtysów,  
w którym udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Burmistrz Góry Andrzej 
Rogala, Skarbnik Miasta i Gminy Góra Marek Balowski, Sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz 
Otto oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów.

„Kinema” to projekt komuni-
kacyjny, realizowany cyklicznie 

od kilku lat. Jego głównym ce-
lem jest przezwyciężanie barier 
językowych, motywacja do po-
znawania języków obcych ludzi, 
krajów oraz innych kultur bez 
uprzedzeń, a środkiem do tych 
celów jest realizowanie filmów.   
Wizytę w Normandii uczestni-
cy rozpoczęli wspólnym oglą-
daniem filmu Małgorzaty Szu-
mowskiej „Body/Ciało”. Był 

to jeden z trzech filmów tego-
rocznego projektu. Zadaniem 

uczniów było na podstawie obej-
rzanych obrazów odnieść się do 
problemu straty, żałoby, radze-
nia sobie z wyrażaniem uczuć.   
Les Hallendes to przepiękne 
miejsce, schronisko młodzieżo-
we w starym zamku, otoczonym 
przepięknym ogrodem. Sta-
ło się ono idealnym plenerem 
do pracy i stanowiło bodziec 
do napisania ciekawych scena-

riuszy. Uczniowie realizujący 
projekt pracowali w grupach 
międzynarodowych złożonych z 
przedstawicieli Niemiec, Polski 
i Francji. Komunikacja prze-
biegała bez zarzutów. Efektem 
pracy były bardzo ciekawe filmy 
oraz jedna sztuka teatralna. 
W ramach międzynarodowego 
spotkania uczestnikom uda-
ło się zwiedzić portowe miasto 
Le Havre. Niebywałą atrakcją 
było opłynięcie statkiem port i 
przepłynięcie Kanału La Man-
che. Mimo napiętego harmo-
nogramu udało im się również 
spędzić trochę czasu na plaży, 
pięknej słonecznej i pełnej wy-
poczywających, spragnionych 
słońca mieszkańców i turystów.   
W przyszły roku kolejna edycja 
KINEMY, czyli kolejna przy-
goda przed uczniami. Dyrekcja 
oraz uczniowie zapraszają do 
włączenia się w szkolną społecz-
ność. Szczególne zaproszenie 
kierują do tegorocznych ab-
solwentów klas III gimnazjów.   

iZABELA KuCHARSKA

Oficjalnego otwarcia Konwentu 
dokonała Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz witając zgroma-
dzonych na sali sołtysów z so-
łectw Gminy Góra. Po krótkim 
wstępie przystąpiono do oma-
wiania spraw związanych z dzia-
łalnością sołectw. Pierwszym 
poruszonym tematem, zgodnie 
z programem Konwentu była 
organizacja dożynek gminnych, 
które w 2018 r. odbędą się  
w Czerninie. Kolejnym punk-
tem było przedstawienie przez 
Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska Lucjana Żołnieruka 
zasad konkursu „Nasza gmina 
piękna i zadbana”. Zgromadze-
ni otrzymali również informa-
cje dotyczące zmian w ustawie 

„Prawo łowieckie” w zakresie 
szacowania strat. W kolejnej 
części przedstawiono informacje 
dot. terminów oraz możliwości 
oddawania do PSZOK odpa-
dów selektywnych, obowiązków 
właścicieli i zarządców nieru-
chomości w zakresie deratyzacji, 
prawidłowego nawożenia nawo-
zami naturalnymi oraz spalania 
odpadów w piecach. Ostatnim 
poruszonym tematem była 
Odnowa Wsi Dolnośląskiej  
w Gminie Góra, którą prezen-
tował Naczelnik Wydziału Pla-
nowania i Realizacji Inwestycji 
oraz Gminny Koordynator Od-
nowy Wsi Piotr Głowacki. Po 
omówieniu wszystkich punktów 
programu omówiono sprawy 

różne zgłoszone przez sołtysów, 
po czym  Konwent zakończono.

AG

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ

Burmistrz Góry informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  
w Górze ul. Mickiewicza 1 /I-piętro obok  pokoju 106/ zostały wywieszone wykazy 
na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców niżej 
wymienionych lokali mieszkalnych:
Góra, ul. Głogowska 44/10
Góra, ul. Armii Krajowej 19/2
Góra ul. Wrocławska  37/1
Czernina, ul. Górska 9/1

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

23. 05. br. w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Górze odbył 
się Wojewódzki Festiwal Mło-
dzieży OHP „Wiosna kultu-
ralna”. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęła Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz.
Festiwal rozpoczęło wspólne 
odśpiewanie hymnu państwo-
wego, a następnie prowadzący 

przywitali zgromadzonych go-
ści, wśród których obecni byli: 
Starosta Powiatu Górowskiego 
Piotr Wołowicz, Zastępca Bur-
mistrz Góry Andrzej Rogala, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki, Dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Tomasz Krysiak, 
Zastępca Komendanta Dolno-
śląskiej Wojewódzkiej Komen-

Festiwal Młodzieży OHP 
„Wiosna kulturalna”

dy OHP we Wrocławiu Gabriela 
Szafarowska, Dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Górze Danuta Bier-
nacka, Prezes LGD „Ujście Bary-
czy” Jolanta Wrotkowska oraz jury 
Festiwalu: Prezes Stowarzyszenia 
Patriotyczny Głogów Marcin 
Marciszak, Instruktor UKS Artis 
Natalia Skoczylas oraz aktor Zbi-
gniew Waleryś.

Przed zgromadzoną publicznością 
i jury Festiwalu prezentowało się 
43 uczestników z różnych zakąt-
ków województwa dolnośląskiego. 
Młodzież zaprezentowała swoje 
umiejętności wokalne, aktorskie, 
taneczne, kabaretowe, a także pla-
styczne. Bardzo podobała się in-
scenizacja poświęcona „Ince” czyli 
Danusi Siedzikównie.

AG
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
W Y K A Z 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym  na okres 5 m-cy

       Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 
poz.121 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Góry podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:
1. Nieruchomość położona w Górze przy ul. Piastów, oznaczona jako część działki   nr 656/117  o powierzchni  47 m2.
2. Ww. część nieruchomości przeznaczona jest na utworzenie „letniego ogrodu gastronomicznego”.
 3.  Czynsz dzierżawny miesięczny  wynosi 47,47 zł  podwyższony o podatek VAT
( słownie: czterdzieści siedem złotych 47 /100 ).
4. Działka jest  przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres   5 miesięcy,  na rzecz osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą.
5. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miasta   i Gminy w Górze – Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok.   nr 106, tel.  65 5443628.

W Y K A Z 
nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

       Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 
121 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Góry podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej  do 
wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
1.  Nieruchomość położona w Górze przy ul. Armii Polskiej oznaczona, jako działka nr 1034 o powierzchni 0,0824 ha. Przedmiotem 
wynajmu jest część dachu budynku o powierzchni użytkowej 1 m2 zlokalizowanego na w/w działce.
2. Część powierzchni dachu jest przeznaczona na zainstalowanie anteny dla radiowego przesyłu sygnału internetowego.
3. Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 100,00 zł podwyższony o podatek VAT. Do czynszu zostanie doliczona należność za zużytą 
energię elektryczną w kwocie 10,00 zł podwyższona o podatek VAT.
4.Nieruchomość jest przeznaczona do wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,  na czas oznaczony do dnia 31 
grudnia 2018 r.
5. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miasta   i Gminy w Górze – Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok.  nr 106, tel.065 5443628.

W Y K A Z 
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie

bezprzetargowym  na okres 6 m-cy
       Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 
poz.121 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Góry podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:
1. Nieruchomość położona w Górze przy ul. Podwale - Zielona, oznaczona, jako część działki   nr 726/3 o powierzchni 81 m2.
2. Ww. część nieruchomości przeznaczona jest na utworzenie „letniego ogrodu gastronomicznego”.
3.  Czynsz dzierżawny miesięczny wynosi 81,81 zł podwyższony o podatek VAT
( słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 81 /100).
4. Działka jest przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 6 miesięcy, na rzecz osoby fizycznej.
5. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze – Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok.  nr 106, tel.  65 5443628.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 05.04.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
(obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego.
Wykaz dotyczy: 
Nieruchomości, stanowiącej staw o powierzchni 0,0500 ha, położonej w obrębie Rogów Górowski, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 84.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Rogów Górowski.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Ko-
munalnych – 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 29.03.2018 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 0,4020 ha, położonej w obrębie Brzeżany, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 108.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Brzeżany.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi 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 29.03.2018 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 ograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości niezabudowanej o powierzchni całkowitej 1,4229 ha, położonej w obrębie Stara Góra, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 220/2.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Stara Góra..
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi 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 nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014  r. poz. 1490)

B U R M I S T R Z  G Ó RY  O G Ł A S Z A
I  N I E O G R A N I C 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 Sołectwa Gola Górowska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 77 o powierzchni 0,1400 ha, skalsyfikowana jako N (nieużytek),
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00075895/7. 
Przedmiotową działkę stanowi staw. 
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń  
i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góra działka nr 77 znajduje się w jednostce bilansowej N, dla 
której ustala się przeznaczenie na tereny nieużytków. 
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 42,00 zł.
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 15 MAJA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY 
W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 maja 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 77”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej 
w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości 
osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,

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

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

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

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku
Nieruchomość położona w obrębie Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 393/2 o powierzchni 0,4995 ha, skalsyfikowana jako: RIIIb (o pow. 0,2202 ha), RIVa (o pow. 0,2793 ha),
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00076339/9. 
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góra działka nr 393/2 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 R, dla której ustala się przeznaczenia na tereny rolnicze.
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne.
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 1,13 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 24 MAJA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 108 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 7,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 maja 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 393/2”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu 
przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób repre-
zentujących 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 przy-
padku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) i § 15 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  O G R A N I C Z O N Y  P R Z E TA R G  U S T N Y

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat (4 lata) dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Poznań-
skiej 6, 6a w Górze.

Nieruchomość położona w obrębie Miasta Góry, oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki o nr: 215/9 o pow. 
124,00 m2, położona przy ul. Poznańskiej 6, 6a, zapisanej  w księdze wieczystej nr LE1G/00074838/3.
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. 
Przetarg ogranicza się do mieszkańców nieruchomości przy ul. Poznańskiej 6, 6a  w Górze. Pisemne zgłoszenie do przetar-
gu wraz z dokumentem potwierdzającym własność lub władanie nieruchomością położoną w Górze przy ul. Poznańskiej 
6, 6a, należy złożyć do dnia 04.05.2018 r.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góry działka nr 215/9 znajduje się w jednostce  bilansowej 
AC8MWn dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności z przeznacze-
niem na przydomowe ogródki warzywne.
Miesięczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 13,64 zł netto + 23% VAT.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta   i Gminy w Górze, ul. Adama 
Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 104, tel. (65) 544 36 51. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 MAJA 2018 R. O GODZ. 1100 W POK. 104 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY 
W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1,00  zł - należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 maja 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 - 984/1”. Data wniesienia 
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej 
w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości 
osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,

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

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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REd.www.POGONGORA

5 miejsce w lidze
Mecz pomiędzy SMS TechniSat EMS Oborniki Śląskie - MKS 
„Pogoń” Góra odbył się w Obornikach Śląskich w dniu 14 
kwietnia br.

Do Obornik Śląskich wybra-
liśmy się bardzo okrojonym 
składem. Trener Daniel Panek 
mecz rozpoczął w następującym 
zestawieniu: Maciej Muszyński, 
Marcin Szendryk (L), Krzysztof 
Wilgosiewicz, Andrzej Kauch, 

Jacek Juszczak, Tomasz Nowak 
oraz Jakub Muszyński.
Pierwsze piłki premierowej 
odsłony należały do gospodarzy. 
Górowscy zawodnicy nie potra-
fili poradzić sobie z ich dobrą 
zagrywką. Cały set praktycz-
nie gonili rywali, niestety bez-
skutecznie i przegrali tę partię 
(19:25).
W drugim secie trener górow-
skiej Pogoni zdecydował się na 
dwie zmiany. Za Nowaka wszedł 
Pokrywka, zaś za Wilgosiewicza 
Kubicki (który mógł dotrzeć 
na mecz dopiero chwilę przed 
pierwszym gwizdkiem). Od 
początku drugiej partii nasza gra 
zaczyna wyglądać lepiej, dobrze 
zagrywamy i przyjmujemy, a na 
siatce utrzymujemy dobrą sku-
teczność. Praktycznie nie do za-
trzymania tego dnia był  Andrzej 
Kauch       zdobywając wiele 
punktów atakiem. Wygrywamy 
tego seta bardzo pewnie, bo 
16:25.
Partia numer trzy to niemal ko-
pia poprzedniej. Od początku 
narzucamy swój rytm gry. Przy-
jęcie na bardzo dobrym pozio-
mie trzyma Kuba Muszyński 
oraz Marcin Pokrywka i Marcin 

Szendryk. Nie do zatrzymania na 
skrzydle był Maciek Muszyński. 
Tę partię również wygrywamy 
bardzo pewnie 15:25.
Czwarty i jak się później okazało 
ostatni set to lekki spadek kon-
centracji w naszych szeregach. 

Wynik wciąż oscylował koło re-
misu, ale to jednak zawodnicy 
„Pogoni” co chwilę wychodzili 
na 1-2 punktowe prowadzenie. 
Środkowa część tej partii to kilka 
niewykorzystanych kontr nasze-
go zespołu przez co musieliśmy 
grać nerwową końcówkę. Więcej 
zimnej krwi zachowali nasi za-
wodnicy, a w szczególności Jakub 
Kubicki, który rozegrał tego dnia 
bardzo dobry mecz, jak i zresztą 
cała drużyna.
Był to nasz już ostatni mecz  
w sezonie, w którym bez 
wątpienia liczyliśmy na trochę 
lepszą lokatę na koniec niż 5. miej-
sce. Były to dla nas bardzo trud-
ne rozgrywki. Mieliśmy spore  
i przewlekłe problemy zdrowot-
ne, zdarzyły się też bardzo słabe 
spotkania w naszym wykonaniu. 
Najważniejsze, że wiemy co jest 
do poprawy i szybko wyciągnie-
my z tej wiedzy wnioski. Przed 
nami zasłużony odpoczynek, bo 
ciężko pracowaliśmy od sierpnia. 
Dziękujemy, że cały czas byliście 
z nami!! Śledźcie nasza stronę !

W ostatnim czasie został ro-
zegrany mecz w ramach I 
Ligi Okręgowej Młodzików 
pomiędzy KGHM ZAGŁĘ-
BIE LUBIN- MKS POGOŃ 
GÓRA, który zakończył się 
wynikiem 1:2. Pogoń zagrała  
w składzie: Łopusiewicz, Noga, 
Ławniczak, Czajewski, Hajczew-
ski, Tomaszewicz, Rusin, Bia-
łasik, Remiszewski, na zmiany 
wchodzili: Gniecki, Głowacki, 

Próchniak, Ferenc, Piwko, 
Lankiewicz. Cenne bramki 
strzelili Fabian Remiszewski i 
Kacper Tomaszewicz.
II Okręgowa Liga Tramp-
karzy – tutaj spotkali się za-
wodnicy Sparty Przedmoście i 
MKS Pogoni Góra. Spotkanie 
skończyło się wynikiem 0:10. 
Pogoń zagrała w składzie: 
Gawlik, Rząsa, Sokołowski, 
Michalak, Janowski, Sawicki, 

Michalec, Zdanowicz, Ludwi-
czyński, Hryń, Zieliński oraz 
Szelążek, a bramki dla  
Pogoni strzelali: 4 x Kacper 
Hryń, po 1: Jakub Janowski, 
Damian Michalak, Michał Soko-
łowski, Bartosz Michalec, Niko-
dem Sawicki, Bartosz Zieliński. 
Gratulujemy !!!

Ligowe spotkania


