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XLIX Sesja Rady Miejskiej Góry
Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dniu 18 maja br. Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz uzyskała jednogłośnie absolutorium z wy-
konania budżetu za rok 2017. 
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VII Górowska Noc Muzealna
VII Górowska Noc Muzealna odbyła się 18 maja br. i trwała od godz. 
17.00 do 22.00. Miejsce – tradycyjnie „pałacyk” obok Policji i Park Soli-
darności oraz wieża głogowska.
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Władze samorządowe Gminy i Powiatu Górowskiego w otoczeniu członków Zespołu „Barwinok”: Jerzy Kubicki Przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Bojko 
Lider Zespołu „Barwinok” z Winnicy na Ukrainie, Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Góry, Grażyna Orłowska-Sondej Red. TVP Polonia, Emilia Janiszak - Dyrektor 
DODN, Piotr Wołowicz Starosta Górowski
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borszyn Wielki i 
Borszyn Mały współfinansowana jest z ze środków Unii Europej-

skiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

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

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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DOLNOŚLĄSKI DELFINEK 
z kręgielnią
Uważnie śledzimy postęp prac budowlanych na budowie krytej 
pływalni oraz kręgielni przy Gimnazjum nr 1 w Górze. 

Aktualnie prowadzone są prace 
m.in. przy elewacji budynku, 
przygotowawcze pod utwardze-

nie placu przed basenem oraz 
prace wewnątrz budynku socjal-
nego. 
Zgodnie z zawartą umową 
termin zakończenia inwesty-
cji ustalono na dzień 16 lipca 
2018r.
Gmina Góra jest jednym z pię-
ciu samorządów, w których po-

wstaną przyszkolne pływalnie 
w ramach I edycji programu 
„Dolnośląski Delfinek”. 

Na jego realizację Gmina Góra 
pozyskała obecnie 1 250 000 
zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
oraz 1 300 000 zł  z Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

Wsie Borszyn Mały i Borszyn 
Wielki doczekały się kanalizacji

W ramach inwestycji wykona-
no:·  sieć z rur PVC 200 o dłu-
gości ok. 2847 mb

·         rurociąg tłoczny z rur PE 
100 o długości ok. 3100 mb
·         doprowadzenia do pose-
sji z rur PVC 160 o długości ok. 
360 mb
·         studzienki betonowe – 72 
szt.
·         studzienki na doprowadze-
niach do posesji – 63 szt. 
·         tłocznie ścieków – 2 szt.
Wybudowana sieć kanalizacji sa-
nitarnej jest podłączona do ist-
niejącej sieci w m. Giżyn (gmina 
Bojanowo), połączonej z oczysz-
czalnią ścieków w Gołaszynie.
Po zakończeniu czynności od-
bioru technicznego sieć sanitar-
na zostanie przekazana w użyt-
kowanie Technice Komunalnej 

„TEKOM” w Górze, która na-
stępnie będzie wydawać warun-
ki techniczne na odprowadzenie 

ścieków z poszczególnych pose-
sji. 
Wykonawcą robót jest firma 
HYDROHAND-Andrzej Guź-
dzioł 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.

Kolejna inwestycja w Górze
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz przy kontrasygnacie 

Skarbnika Miasta i Gminy Góra 
Marka Balowskiego i w obec-
ności Naczelnika Wydziału Pla-
nowania i Realizacji Inwestycji 
Piotra Głowackiego podpisała 
umowę z firmą BRUKPOL Sp. 
z o.o.  z siedzibą w Strzelcach 
Wielkich na realizację zadania 
„Wymiana nawierzchni drogi  
i chodników ul. Piłsudskiego  

w m. Góra”. Zadanie obejmuje 
odcinek od Wieży Głogowskiej 

do pl. B. Chrobrego. 

Planowany termin zakończenia 
realizacji zadania przypada na 
dzień 8 października 2018 r.

Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w 
Borszynie Wielkim oraz Borszynie Małym. Aktualnie trwają 
czynności odbioru technicznego w celu sprawdzenia sieci oraz 
urządzeń tłoczni ścieków.
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Absolutorium dla 
Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz 
jednogłośnie

T.O

XLIX Sesja Rady Miejskiej Góry
Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dniu 18 maja br. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz uzyskała jednogłośnie absolutorium z wykonania bu-
dżetu za rok 2017. 

Absolutorium poprzedziła po-
zytywna opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, w której 
nie znalazła się żadna uwaga do-
tycząca realizacji budżetu gminy 
w roku 2017. Z tej okazji Pani 
Burmistrz serdecznie podzię-

kowała za współpracę radnym 
Rady Miejskiej Góry, na czele 
z jej Przewodniczącym Jerzym 
Kubickim, swoim współpra-
cownikom, a w szczególności 
Skarbnikowi Miasta i Gminy 

Panu Markowi Balowskiemu, 
sołtysom i wszystkim mieszkań-
com za wspieranie działalności 
prowadzonej przez gminę. 
Budżet, będący przedmiotem 
absolutorium, osiągnął kwotę 
blisko 95 mln zł, gmina uzyskała 

też wolne środki w kwocie 5,6 
mln zł, które w roku 2018 prze-
znaczone zostały na inwestycje 
i spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. Wyni-
kiem realizacji budżetu w roku 

2017 jest również najwyższa  
w historii nadwyżka operacyjna 
sięgającą prawie 8 mln zł. Jed-
nocześnie na inwestycje w roku 
2017 Gmina Góra przeznaczy-
ła prawie 16 mln zł. Na ten cel 
pozyskano z zewnątrz ponad 

13 mln zł, w tym środki z Unii 
Europejskiej. Działalność inwe-
stycyjna gminy była okazją do 
podziękowania złożonego przez 
Panią Burmistrz Wydziałowi 
Planowania i Realizacji Inwesty-

cji na czele z jej Naczelnikiem 
Piotrem Głowackim.
Poza udzieleniem absoluto-
rium radni podjęli następujące 
uchwały: w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Gminy Góra za 
2017 rok; zmieniającą uchwałę 
budżetową Gminy Góra na rok 
2018; zmieniającą wieloletnią 
prognozę finansową Gminy 
Góra; w sprawie zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Ośrodka Rehabi-
litacji Dzieci Niepełnospraw-
nych; w sprawie wydzielonych 
rachunków dochodów jedno-
stek budżetowych Gminy Góra 
prowadzących działalność okre-
śloną w ustawie z dnia 14 grud-
nia 2016 r. Prawo oświatowe; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia składu osobowego 
komisji stałych Rady Miejskiej 
Góry; w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Góra, obręb Bor-
szyn Mały; w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Góra, obręb 
Zawieścice; w sprawie skargi na 
kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Górze. Ponadto, 
Rada Miejska zatwierdziła spra-
wozdanie z działalności Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Górze 
za 2017 r., sprawozdanie z reali-
zacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny w roku 2017, ocenę 
zasobów pomocy społecznej za 
rok 2017 dla Gminy Góra oraz 
sprawozdanie z realizacji Pro-
gramu współpracy Gminy Góra 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicz-
nego w roku 2017.
W dalszej części ogłoszono in-
terpelacje i zapytania radnych, 
po czym obrady zakończono.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Każdego roku, 8 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, którego inicjatorem było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji  
w Filii Bibliotecznej w Czerninie zorganizowana została uroczystość, w której udział wzięli bibliotekarze z terenu Powiatu Górowskiego oraz bibliotek szkolnych. 
W uroczystości udział wzięła także Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. 

Uroczystość rozpoczęła Dy-
rektor Biblioteki Miejskiej 
w Górze Danuta Biernacka, 
która przywitała bibliote-
karzy oraz członkinie Dys-
kusyjnego Klubu Książki  
z Góry i Czerniny oraz z Klu-
bu Rękodzieła z Czerniny  
i Chróściny. Następnie opo-
wiedziała o idei Dnia Biblio-
tekarza i Bibliotek. W swoim 
wystąpieniu nawiązała także 
do wsparcia, jakie uzyskuje 
Biblioteka Miejska i jej filie 
ze strony Burmistrz Góry Ire-
ny Krzyszkiewicz. Dyrektor 
podkreśliła, że dzięki Bur-
mistrz Góry przebudowano 
budynek byłego Domu Kul-
tury w Czerninie na Filię Bi-
blioteczną, która po 20 latach 
wróciła do swojej pierwotnej 

siedziby oraz dzięki środkom 
finansowanym Gminy Góra 

dokonywane są zakupy no-
wości książkowych. Wyrazem 

podziękowania było złożenie 
na ręce Burmistrz Góry kosza 

kwiatów przez pracowników 
Biblioteki Miejskiej i filii bi-

bliotecznych.
Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz wszystkim bi-
bliotekarzom złożyła podzię-
kowania za dotychczasową 
działalność na rzecz rozwo-
ju czytelnictwa, podkreśliła 
służebną misję jaką pełnią 
bibliotekarze wobec spo-
łeczności lokalnej, poprzez 
upowszechnianie wiedzy  
i promowanie kultury. Bur-
mistrz podziękowała nie tyl-
ko za udostępnianie książek, 
ale również za prowadzenie 
dyskusyjnych klubów książ-
ki, organizację ciekawych 
spotkań autorskich, kon-
certów, wystaw, wernisaży  
i konkursów. Burmistrz ży-
czyła zadowolenia i satys-
fakcji z wykonywanej pracy, 

dalszych ciekawych inicjatyw 
i form kontaktów z czytelni-
kami oraz zdrowia i pomyśl-
ności w życiu osobistym. W 
dalszej części Dyrektor D. 
Biernacka przedstawiła krót-
ką prezentację, ukazującą 
działalność Biblioteki Miej-
skiej w 2017 r. Na slajdach 
zgromadzeni mogli zobaczyć 
wszystkie inicjatywy, które 
organizowała lub współorga-
nizowała Biblioteka. Po czę-
ści oficjalnej na salę wjechał 
piękny tort dla wszystkich 
zgromadzonych, a niespo-
dzianką był występ zespołu 
współpracującego z Biblio-
teką.

AG
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Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Góra
15 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze odbyło się doroczne spotkanie z przedsiębiorcami 
z terenu Gminy Góra. 

Tematyka spotkania dotyczyła 
prezentacji projektu „Partnerstwo 
na rzecz rozwoju dolnośląskich 
MMŚP i ich pracowników” oraz 

propozycji pożyczek z Dolnoślą-
skiego Funduszu Rozwoju. Ofi-
cjalnego otwarcia dokonała Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 

witając wszystkich zgromadzo-
nych na sali przedsiębiorców oraz 
przedstawicieli Dolnośląskiego 
Parku Innowacji i Nauki z Wro-
cławia.
W dalszej części głos zabrali goście 
z Wrocławia – Koordynator pro-
jektu Małgorzata Skiba, Specjalista 
ds. doradztwa Łukasz Koncewicz, 
Specjalista Piotr Marchel oraz 
Specjalista ds. doradztwa w spra-
wie pożyczek Anna Sawkiewicz. 
Uczestnicy spotkania zapoznani 
zostali z założeniami projektu oraz 
oferowanymi formami wsparcia.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Tak jak w poprzednich latach, Gmina Góra włączyła się w organizację Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich, które są największym wydarzeniem dla realizacji projektów z funduszy europej-
skich w Polsce. 

W ramach tegorocznych Dni 
Otwartych dla zwiedzających 
udostępnione zostały dwa obiek-

ty: - Przedszkole Publiczne nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Górze

- Wieża Głogowska. 
W Przedszkolu dzięki stworzo-
nej kawiarence zwiedzający mo-

gli oglądać kroniki prezentujące 
działalność przedszkola, zwiedzić 

budynek, a Ci którzy uczęszcza-
li do przedszkola powspominać 
minione czasy. Przypomnijmy 
– przedszkole zostało rewitalizo-
wane właśnie dzięki funduszom 
europejskim, pozyskanym na ten 
cel przez Gminę Góra.
Drugą atrakcją było wejście na 
Wieżę Głogowską i podziwianie 
panoramy Góry. W ciągu 3 go-
dzin Wieżę Głogowską odwiedzi-
ły 102 osoby. Wieża głogowska 
to obiekt odrestaurowany także  
z funduszy pochodzących z UE.
Na koniec każdy uczestnik 
DOFE otrzymał ulotki, balony 
oraz opaski odblaskowe.

REd.

XII Spartakiada Sportowo-Integracyjna ŚDS
15 maja w hali sportowej Olimpia w Górze odbyła się XII Spartakiada Sportowo-Integracyjna, 
której organizatorem jest górowski Środowiskowy Dom Samopomocy, na czele z Kierownikiem 
Franciszkiem Bułyszko. 

W tegorocznej edycji spartakiady 
udział wzięły drużyny Środowi-
skowych Domów Samopomocy  
z: Góry, Brzegu Dolnego, Gosty-
nia, Kościana, Leszna, Rawicza, 
Wołowa i Żmigrodu. W Spar-
takiadzie uczestniczyła również 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz, która na ręce Kierownika 
ŚDS w Górze Franciszka Bułyszko 
złożyła gratulacje i podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych 

w przygotowanie kolejnej edycji 
tego ważnego dla podopiecznych 
ŚDS wydarzenia. Uczestnikom 
Burmistrz Góry życzyła wspania-
łej zabawy, w której nie liczą się 
zajmowane miejsca, ponieważ 
zwycięzcami są wszyscy uczestnicy, 
nawiązywania nowych kontaktów 
i przyjaźni oraz dalszej, aktywnej 
działalności sportowej. Na uczest-
niczące w spartakiadzie drużyny 
czekało 5 konkurencji,  za które 

uzyskiwali określoną liczbę punk-
tów. Komisja następnie zsumowa-
ła punkty i podała wyniki końco-
we.
I m. - ŚDS w Górze i ŚDS w 
Kościanie; II m. - ŚDS w Wołowie; 
III m. - ŚDS w Rawiczu; IV m.- 
ŚDS w Lesznie; V m. -  ŚDS w 
Żmigrodzie i ŚDS w Gostyniu; VI 
m.-  ŚDS w Brzegu Dolnym.
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Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewcz wzięła udział w uroczy-
stości wręczenia promesy na 
realizację zadań w ramach Dol-
nośląskiego Funduszu Pomocy 

Rozwojowej 2018.
Na zadanie „Budowa wielofunk-
cyjnego boiska ze sztucznej tra-
wy przy ZSPiP w Witoszycach” 

Gmina Góra otrzymała dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, 
w wysokości 140 000,00 zł. 
Wręczenia promesy dokonał 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego Cezary Przybyl-
ski oraz Wicemarszałek Iwona 
Krawczyk. 

Promesa na boisko
W ramach realizacji zadania, 
dofinansowanego w ramach 
Dolnośląskiego Funduszu Po-
mocy Rozwojowej 2018 wyko-
nane zostanie boisko wielofunk-

cyjne o wym. 30,00 x 44,00 
m obejmujące: boisko do piłki 
ręcznej/nożnej, koszykówki oraz 
siatkówki. Dodatkowo zamon-

towane zostaną piłkochwyty, 
wykonane zostanie ogrodzenie 
panelowe boiska wraz z furtką 
i bramą dwuskrzydłową, oświe-
tlenie boiska oraz wyposażenie 
boiska w bramki, kosze do ko-
szykówki i zestaw do siatkówki. 

AG
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W dniu 21 maja 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Górze odbyła się uroczystość z okazji 50-lecie pożycia małżeńskiego Państwa: 
Marii i Władysława Bergerów, Adeli i Adama Frankiewiczów, Teresy i Zbigniewa Kempowiczów, Krystyny i Jerzego Ryndaków, Apolonii i Wincentego Galimskich, 
Anny i Piotra Guzikowskich, Urszuli i Bronisława Jędryczków oraz Józefy i Bogusława Partyków. 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zostały przyznane Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji dokonała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz  życzenia.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Krystyna i Jerzy Ryndak Adela i Adam Frankiewicz

Maria i Władysława Berger

Józefa i Bogusław Partyka

Anna i Piotr Guzikowscy

Teresa i Zbigniew Kempowicz

Urszula i Bronisław Jędryczka

Apolonia i Wincenty Galimscy
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VII Górowska Noc Muzealna
VII Górowska Noc Muzealna odbyła się 18 maja br. i trwała od godz. 17.00 do 22.00. Miejsce – tradycyjnie „pałacyk” obok Policji i Park Solidarności oraz wieża 
głogowska.

W trakcie tegorocznej nocy 
muzealnej miało miejsce kilka 

wydarzeń. W części pierwszej 
odbyły się gry i zabawy dla 
dzieci przedszkolnych, które 
realizowały zadania na tzw. 
stacjach, pod opieką uroczych 
czarownic. Było m.in. rzuca-
nie wianków, przyrządzanie 
eliksirów, bieg na miotle, rzu-
ty „kotem czarownicy”  i inne 
zajęcia pt. „Moc jest z nami”. 
Na koniec czarownice- opie-
kunki stoisk opowiedzia-
ły dzieciom jedną z legend  
z okolicy Góry, których bo-
haterkami były …czarownice. 
W tej części wystąpiły przed-
szkolaki z Przedszkola nr 1  
i nr 3, a czarownice to uczen-
nice SP nr 3 przygotowane 
przez nauczycielki Joannę 
Zembroń i Jolantę Hanusiak 

-Cebenko. Potem miała miej-
sce część druga, w której zna-

lazło się przedstawienie „Szli 
na Zachód osadnicy” wg sce-

nariusza Danuty Milkiewicz  
i w reż. Katarzyny Zdano-
wicz. Aktorzy to uczniowie 
kl. II gimnazjalnej zrzeszeni 
w kole teatralnym działają-
cym w SP nr 3. Inscenizacja 
przedstawiała pierwsze mie-
siące powojennego życia w 
Górze. Było zabawnie i cieka-
wie. Następnie odbył się wer-
nisaż malarski Haliny Łobacz  
z Wąsosza. Pani Łobacz zapre-
zentowała malarstwo olejne  
i farbami akrylowymi, a ob-
razy przedstawiały przyrodę 
w pełnym wymiarze. Malarka 
jest samoukiem, malować za-
częła 18 lat temu, a wernisaż 
w Górze jest jej pierwszym, 
wcześniej miała indywidualną 
wystawę na balu myśliwych. 

Najchętniej maluje właśnie 
przyrodę, wzoruje się także na 

obrazach wielkich mistrzów. 
Należy do Górowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku, 
szkoli również swój kunszt 

artystyczny pod okiem Gra-
żyny Onichimowskiej konsul-

tantki z PCDNiPPP w Górze. 
Wystawę Pani Łobacz można 

oglądać w „pałacyku” do koń-
ca maja – zapraszamy. Warto 
przyjść i kontemplować uroki 
przyrody utrwalone na płót-
nie. Oprócz wernisażu można 
było także zwiedzać wystawy 
w Pracowni Historii Ziemi 
Górowskiej – stałą „Na po-
graniczu kultur i epok” oraz 
okazjonalną „Polskie meda-
le i odznaczenia wojskowe”. 
Na uwagę zasługiwała także 
wystawa nawiązująca do in-
scenizacji „Szli na Zachód 
osadnicy” oraz prezentacja lo-
gotypów organizacji pozarzą-
dowych działających na tere-
nie powiatu górowskiego. W 
trakcie Nocy Muzealnej moż-
na było zapisać się również na 
warsztaty genealogiczne, któ-
re będą prowadzone w okre-

sie lipiec-sierpień tego roku. 
Od godz. 20.00 można było 
zwiedzać wieżę głogowską, a 
atrakcji dodawał fakt, że wie-
ża czynna była do 22.00, a 
widok Góry nocną porą z od-
powiedniej wysokości to nie 
lada przeżycie. Kolejną atrak-
cją był pokaz walk rycerskich 
w wykonaniu członków Gó-
rowskiego Bractwa Rycerskie-
go, pod wodzą rycerza Pawła 
Łagódki, który miał miejsce 
pod wieżą głogowską. Za or-
ganizację Nocy odpowiadała 
Pracownia Historii Ziemi Gó-
rowskiej. W VII Górowskiej 
Nocy Muzealnej udział wzięli 
nie tylko przedszkolaki, ich 
rodzice, młodzież, miłośnicy 

historii i malarstwa, ale rów-
nież obecnością swą zaszczy-
ciła Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz wraz z  Zastęp-
cą Andrzejem Rogalą, dyrek-
tor PCDNiPPP Bernard Ba-
zylewicz, dyrektor Biblioteki 
Miejskiej Danuta Biernacka, 
dyrektorzy szkół i przedszko-
li, radni gminni i powiatowi z 
komisji kultury. Dziękujemy 
za przybycie, życzliwe przy-
jęcie i wsparcie. Przedszkola-
ki otrzymały z rąk Burmistrz 
Góry I. Krzyszkiewicz i Prezes 
Fundacji Pomocy Szkole im. 
E. Machniewicza E. Skoczy-
las opaski odblaskowe, a miłe 
czarownice i aktorzy słodycze.
VII Górowska Noc Muzealna 
była częścią zadania publicz-
nego „Wsparcie działań na 

rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i edukacji 
obywatelskiej” pt. „Piknik 
obywatelski”. Zadanie było 
dofinansowane z budżetu 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego i przy wsparciu 
Gminy Góra.

E. mAćKOwSKA
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TOMASZ SEKIELSKI W BIBLIOTECE 
Spotkania autorskie organizowane przez Bibliotekę Miejską w Górze cieszą się dużą popularno-
ścią wśród czytelników. W środowy wieczór – 25 kwietnia – odbyło  się kolejne spotkanie, które 
odniosło sukces. Tym razem górowską placówkę odwiedził znany dziennikarz i autor popularnych 
książek Tomasz Sekielski. Współtworzył i prowadził wiele programów dokumentalnych, miedzy 
innymi: Prześwietlenie, Teraz my, Czarno na białym, Po prostu, Teoria spisku. Jest On laureatem 
najważniejszych nagród dziennikarskich i telewizyjnych. 

W wieczorze autorskim wzięły 
udział Dyskusyjne Kluby Książ-
ki z Góry i z Czerniny oraz mi-
łośnicy talentu dziennikarza. 
Tomasz Sekielski opowiedział  
o swojej twórczości literackiej, jest 
autorem bestselerowej  trylogii 
„Sejf” oraz serii mrocznych thril-
lerów „Susza”. Napisanie książki 
było spełnieniem jego marzenia. 
Pomysł na książkę zrodził się już 

wcześniej, podczas pracy dzienni-
karskiej, ale brakowało mu czasu,  
dopiero po odejściu z telewizji  
znalazł czas na pisanie. Zainte-

resowanie publiczności budziły 
również kulisy zawodu dzienni-
karza, a zwłaszcza tajniki pracy 
dziennikarza śledczego. Autor 
oprócz tego, że w niezwykle in-
teresujący sposób mówił o swojej 
pracy literackiej i dziennikarskiej, 
to zadbał o wspaniałą atmosferę 
opowiadając zabawne anegdo-
ty. Publiczność była zachwycona 
spotkaniem autorskim, tym bar-

dziej, że dziennikarz odpowiadał 
na liczne pytania zadawane przez 
zebrane osoby. Na zakończenie 
spotkania Danuta Biernacka i 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki podzięko-
wali za udany wieczór i wręczyli 
gościowi drobne upominki 
związane z Górą. Tomasz Sekiel-
ski rozdawał pamiątkowe wpisy 
do książek i pozował do wspól-
nych zdjęć. 
Pragniemy serdecznie podzię-
kować Panu Adamowi Lacherze 
– właścicielowi Stadniny Koni 

Dębno, za pomoc w zorganizo-
waniu spotkania. 

101. urodziny Zofii Pacak
W maju 2018 r. Pani Zofia Pacak z Góry obchodziła 101. 
rocznicę swych urodzin.  Z tej okazji odwiedziła Ją Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Jerzym Kubickim i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Urszulą Szmydyńską. Jubilatka otrzymała bukiet czerwonych 
róż, urodzinowy tort oraz kosz owoców i smakołyków wraz z 
najlepszymi życzeniami - przede wszystkim zdrowia i miłości 
bliskich. 

Pani Zofia (z domu Guzik) uro-
dziła się w miejscowości Ber-

ga (obecnie Niemcy) 10 maja 
1917 r. 18 lutego 1939 r. zawar-
ła związek małżeński z Piotrem 
Pacakiem (USC Smyków, woj. 
kieleckie). W 1946 r. wraz z mę-
żem i dwójką dzieci wyruszyła z 
miejscowości Pieradła w ówcze-
snym województwie kieleckim, 
by osiąść w Ślubowie. W 1947 
r. urodziła trzeciego syna – Mie-
czysława. Pani Zofia wraz z mę-
żem prowadziła gospodarstwo 

rolne, zajmowała się domem i 
wychowaniem dzieci. Po śmier-

ci męża Piotra (83 l.) w 1996 r. 
Pani Zofia przeprowadziła się 
do Góry do syna Mieczysława 
i synowej Elżbiety, z którymi 
mieszka do dziś. 

Pani Zofia Pacak wychowała 3 
synów, doczekała się 5 wnucząt 
i 9 prawnucząt.

Bezpiecznie na wsi, w obejściach i na drogach
„Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych, na wsi i na wiejskich drogach” to tytuł konkursu, którego organizatorem jest Placówka Terenowa KRUS w Górze. 
Konkurs ten odbył się 11 maja w Domu Kultury w Górze, a patronat honorowy nad nim objęła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. 

Wśród obecnych podczas kon-
kursu znaleźli się Burmistrz 

Góry Irena Krzyszkiewicz, Dy-
rektor 1 Oddziału Banku PKO 
w Górze Zbigniew Woźniak, 

Kierownik Ogniwa Ruchu 
Drogowego KPP w Górze asp. 

szt. Jacek Gościniak oraz Rad-
ca Okręgowego Inspektoratu 
Pracy we Wrocławiu O/Legni-

ca Jacek Grygotowicz. Celem 
konkursu jest uświadomienie 
dzieciom i młodzieży występo-
wania zagrożeń w środowisku 
wiejskim oraz zwrócenie uwagi 
na zachowanie bezpieczeństwa 
w gospodarstwach rolnych i na 
drogach wiejskich. 
Konkurs miał formę quizu – 
część pisemna, a następnie część 
ustna. Wzięło w nim udział 
8 uczniów z 4 szkół – ZSPiP  
w Witoszycach, ZSPiP w Ślu-
bowie, ZSPiP w Czerninie oraz 
SP 1 w Górze. 
Wyniki:
I m. Szkoła Podstawowa nr 1  
w Górze

AG

II m. Zespół Szkoła Podstawo-
wa i Przedszkole w Ślubowie
III m. Zespół Szkoła Podstawo-

wa i Przedszkole w Czerninie
IV m. Zespół Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole w Witoszy-

cach.
Gratulujemy wiedzy i wygra-
nych.
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1-3 maja w Górze
1 maja sala widowiskowa 
Domu Kultury rozbrzmiewała 
piękną muzyką w wykonaniu 

wokalistów sekcji wokalnych, 
Agaty Śliwińskiej i Mariusza 
Gustawa, którym towarzyszył 
Big Band. W ten sposób uczci-
liśmy 1 Maja, a także zaakcen-
towaliśmy Rocznicę 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Koncert składał 
się z czterech części, a jego 
prowadzenie zostało powierzo-
ne Wiktorowi Bąkowi, który 
na co dzień jest dyrygentem 
ponieckiej orkiestry. Program 
Koncertu przedstawiał się na-
stępująco:
- utwory Violetty Villas w wy-
konaniu Zuzanny Broniewicz i 
Alicji Kmietczyk.
- utwory Andrzeja Zauchy za-
prezentowane przez Julię Gosz-
czyk, Weronikę Błażejewską 
i Szymona Łagodę i wspólnie 
przez to trio.
- utwory do słów Juliana Tuwi-
ma i tutaj usłyszeliśmy Agatę 
Śliwińską, Jagodę Kroczyńską i 
Mariusza Gustawa;
-  w „Wiązance Pieśni Żołnier-
skich” wystąpili wszyscy wyko-
nawcy
- utwory Alicji Majewskiej za-
prezentowały Wiktoria Witek 
i Martyna Witek, Weronika 
Błażejewska i Weronika Szy-
mańska.
Skład zespołu towarzyszącego 
solistom:
Kierownik artystyczny: Ar-
kadiusz Gustaw, perkusja: 
Piotr Kosiński, gitara baso-
wa: Krzysztof Bakacz, gitara 
elektryczna: Bartosz Pojasek, 

instrumenty klawiszowe, akor-
deon: Zbigniew Śliwiński, trąb-
ki: Patryk Gortych, Stanisław 

Muszyński, saksofony altowe: 
Marcelina Parzonka, Jakub 

Kaźmierczak, klarnety: Natalia 
Maczuga, Borys Kaźmierczak.
Publiczność była zachwycona 
Koncertem, więc oczywiście nie 
obyło się bez bisu i Weronika 
Szymańska, wraz z towarzyszą-
cymi jej muzykami, ponownie 
wykonała „Odkryjemy miłość 
nieznaną”. Podsumowując wy-
darzenie należy zaznaczyć, że 
muzycy, wokaliści i instruk-
torzy włożyli ogrom pracy, by 
Koncert Majowy odbył na tak 
wysokim poziomie, a poza tym 
kontakt z muzyką wykonywaną 
„na żywo” pozostawia niezapo-
mniane wrażenia.
Dwa dni później, tj. 3 maja 
tradycyjnie na Placu Bolesława 
Chrobrego przed Pomnikiem 
Wolności miała miejsce manife-
stacja patriotyczna z okazji 227. 
rocznicy uchwalenia Konstytu-

cji 3 Maja. Uroczystości roz-
poczęły się odegraniem hymnu 
państwowego, a następnie zło-

żeniem kwiatów pod Pomni-
kiem przez delegacje wieńcowe: 

władz samorządowych Gminy 
Góra i Powiatu Górowskie-

go na czele z Burmistrz Góry 
Ireną Krzyszkiewicz i Starostą 
Górowskim Piotrem Wołowi-

czem, radnych Rady Miejskiej 
Góry, Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Górze, Związku 
Sybiraków, Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów w Gó-
rze, przedstawicieli partii poli-
tycznych, służb mundurowych 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Policji, Ochotniczych Straży 
Pożarnych, jednostek organi-
zacyjnych Gminy Góra, szkół, 
przedszkoli oraz dzieci z Ze-
społu Żłobek i Klub Dziecięcy 
w Górze. W ceremonii udział 
wzięły także poczty sztandaro-
we, którym hołd oddali Bur-
mistrz Góry  Irena Krzyszkie-
wicz i Starosta Górowski  Piotr 
Wołowicz. Po uroczystościach 
pod Pomnikiem Wolności, 
w kościele p.w. św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej odbyła się 
uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny z udziałem władz sa-
morządowych i pocztów sztan-

darowych, którą koncelebrował 
ks. Henryk Wachowiak. 

Po południu w miejskim Domu 
Kultury odbył się XXVI Kon-
kurs Piosenki Lwowskiej i Wi-

leńskiej. Na scenie górowskiego 
DK wystąpiły aż 234 osoby, w 
tym 15 zespołów i 7 solistów.
W kategorii solistów od 10-
12 lat prezentowały się Blanka 
Żurawska, Natasza Miszkie-
wicz oraz Maja Bójko. W ka-
tegorii solistów powyżej 17 lat 
prezentowali się Danuta Mete-
lica, Bronisław Barna, Kornela 
Kuczyńska oraz August Wa-
siluk. Na scenie wystąpiły także 
zespoły powyżej 17 roku życia. 
Były to: Zespół Astry ze Szpro-
tawy, Kapela Ludowa Gramy 
i Śpiewamy, Zespół Folklo-
rystyczny „Sasanka”, Zespół 
Śpiewaczy „Niezapominajki”, 
Zespół Śpiewaczy UTW przy 
CKiR we Wschowie, Zespół 
Śpiewaczy „O Kropy” GUTW, 
Zespół Wąsoszanki, „Nadod-
rzanie”, Zespół Folklorystycz-
ny „Marzenie”, Zespół Śpiewa-
czy „Osetnopolanie”, Zespół 
Śpiewaczy „Pod Klonem”, 
Chór „Lutnia” z Siedlnicy, 
Chór „Śpiewajmy Razem”, 
Zespół Folklorystyczny „Lubin” 
oraz Zespół Folklorystyczny 
„Swojacy”.
Wspomnieć należy, że choć jest 
to Konkurs poświęcony miesz-
kańcom naszego miasta pocho-
dzącym z Kresów Wschodnich, 
to co roku cieszy się on także 
zainteresowaniem najmłod-
szym, którzy czynnie biorą w 
nim udział. Wykonują oni mię-
dzy innymi takie utwory jak „Ta 
panna Maniu”, czy „Walc Wi-
leński”. Każdemu prezentują-
cemu się podmiotowi wręczone 
zostały certyfikaty uczestnictwa, 
a zwycięzcom pamiątkowe sta-

tuetki oraz nagrody pieniężne. 
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II Górowski Koncert „Moja Ojczyzna” 
W niedzielę, 20 maja 2018 r. w sali widowiskowej górowskiego Domu Kultury odbył się II Górowski Koncert „Moja Ojczyzna”, który zapoczątkowany 
został w 2017 r. przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. W. Reymonta w Witoszycach i którego pomysłodawcą był Dyrektor szkoły Leszek 
Stecki. 
Tegoroczną edycję Koncertu 
rozpoczęła Rota w wykonaniu 
Chóru Nauczycielskiego Pro 
Bono, a następnie Gaude Ma-

ter Polonia. Następnie głos za-
brała prowadząca uroczystość 
Agnieszka Wesołowska – na-
uczycielka ZSPiP w Witoszy-
cach, która w imieniu obecnej 
na sali Burmistrz Góry Ire-
ny Krzyszkiewicz i Dyrekto-
ra Leszka Steckiego powitała 
przybyłych gości: Starostę Gó-
rowskiego Piotra Wołowicza, 
Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Górowskiego Ryszar-
da Pietrowiaka, Przewodni-
czącego Rady Gminy Góra 
Jerzego Kubickiego, redaktor 
TVP Polonia Grażynę Orłow-
ską-Sondej, dziekana dekana-
tu Góra wschód ks. Henryka 
Wachowiaka, proboszcza pa-
rafii św. Wawrzyńca w Czerni-
nie ks. Janusza Bobowskiego, 
przedstawicielkę firmy OSI 
Foodworks Poland Agniesz-
kę Cecorę, Prezesa Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych O/
Góra Henryka Adamusa wraz 
z kombatantami, Kierownika 
PT KRUS w Górze Annę Ko-
libek, przedstawicielkę Nadle-
śnictwa Góra Śląska Barbarę 
Chrystman-Kurzawę, dyrek-
torów szkół oraz wszystkich, 
którzy przybyli na Koncert. 
Po przywitaniu gości ucznio-
wie klasy I i III ZSPiP w Wi-
toszycach pod opieką nauczy-

cieli: Jadwigi Bretsznajder i 
Małgorzaty Szylin zatańczyli 
Poloneza, a następnie głos za-
brała Burmistrz Góry Irena 

Krzyszkiewicz. Podczas wy-
stąpienia Burmistrz podzięko-
wała wszystkim za przybycie, 
chęć wspólnego spędzania cza-
su oraz utrzymywania kontak-
tów z Polakami mieszkającymi 
na terenach dawnych Kresów. 
Szczególne słowa podzięko-
wania skierowane zostały do 
Pani Grażyny Orłowskiej-Son-
dej, dzięki której prowadzona 
jest akcja „Mogiłę Pradziada 
Ocalić od Zapomnienia”, a w 
którą angażują się uczniowie z 
terenu Gminy Góra. Podzię-
kowania otrzymali także Dy-
rektor ZSPiP w Witoszycach 
Leszek Stecki oraz Dyrektor 
Zespołu Ludowego „Barwi-
nok” Piotr Bojko wraz z mał-
żonką. Na ręce lidera Zespołu 
przekazane zostały także upo-
minki dla wszystkich artystów 
z Winnicy, którzy wystąpili 
przed górowską publiczno-
ścią. Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz podziękowała 
dyrektorom i radom rodziców 
górowskich szkół, które zaan-
gażowały się w przyjęcie arty-
stów pod swoje dachy. 
Jako kolejna, głos zabrała re-
daktor TVP Polonia Grażyna 
Orłowska-Sondej, która po-
dziękowała Burmistrz Góry za 
zaangażowanie w działalność 
prowadzoną na rzecz Pola-

ków na Kresach i zachowania 
dziedzictwa i pamięci histo-
rycznej o Kresach. Redaktor 
wyraziła ogromną wdzięczność 

wszystkim tym, którzy przy-
czyniają się do powodzenia 
akcji, wspierają wolontariuszy 
wyjeżdżających na Kresy oraz 
przyczyniają się do zachowania 
pamięci o Polakach na Wscho-
dzie. Natomiast Dyrektor Ze-
społu Barwinok Piotr Bojko w 
swoim wystąpieniu podkreślił 

jak wiele wspólnego mają Po-
lacy i Ukraińcy oraz zwrócił 
uwagę na potrzebę współpra-
cy i pielęgnowania przyjaźni. 
Artysta wyraził wdzięczność za 
zaproszenie do Góry oraz za-
pewnił, że Zespół jeszcze od-

wiedzi Górę. 
W dalszej części uroczystości 
sceną zawładnęli członkowie 
Zespołu „Barwinok”, którzy 
dali fantastyczny pokaz sztu-
ki. Artyści zaprezentowali nie-
zwykłe układy choreograficz-
ne, które cechowały się wielką 
dynamiką, współpracą i pre-
cyzją. Oprócz tańców, przyja-
ciele z Ukrainy zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne 
wykonując polskie i ukraińskie 
pieśni ludowe, a także umie-
jętności gry na instrumentach. 
Występ Zespołu była niesamo-
witym przeżyciem, za które ar-
tyści otrzymali od publiczno-
ści owacje na stojąco. Wśród 
widzów można było usłyszeć: 
„to jest wspaniałe”, „cudnie”, 
„oni są niesamowici”, „jak dłu-
go żyję, jeszcze nie widziałem 
tak świetnego występu dzieci”, 
„jakie to piękne”…. Zachwy-
cały nie tylko temperament, 
układy choreograficzne, pięk-
ne stroje, ale także bezbłędne 
wykonywanie niezwykle trud-
nych układów, silne, przepięk-
ne głosy, ale  i radość płynąca 
ze sceny.
Po zakończeniu występu, Dy-
rektor Zespołu Piotr Bojko 

podziękował publiczności za 
obecność, wysłuchanie i obej-
rzenie występu oraz za bardzo 
ciepłe przyjęcie. Na ręce Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkie-
wicz przedstawiciele Zespo-
łu złożyli w podziękowaniu 

piękny bochenek chleba oraz 
haftowany obraz świadczący o 
przyjaźni polsko-ukraińskiej. 
Podobny obraz trafił do Dy-
rektora ZSPiP w Witoszycach 
Leszka Steckiego. Członkowie 
Zespołu odśpiewali „Sto lat”, 
a następnie wykonano pamiąt-
kową fotografię. 
Występujący w Górze Zespół 
„Barwinok” z Winnicy na 
Ukrainie to jeden z najlep-
szych zespołów choreograficz-
nych na Ukrainie i na całym 
świecie. Założony został w 
1984 r. przez Piotra Bojko, 
który jest Narodowym Artystą 
Ukrainy. Powstałe na kanwie 
Zespołu – Centrum Edukacji 
Artystycznej i Choreograficz-
nej w Winnicy liczy ponad 
1500 dzieci w wieku od 5 do 
18 lat i zajmuje się edukacją 
artystyczną dzieci i młodzieży. 
Zespół występował w ponad 
30 krajach, m.in. w Japonii 
(6-krotnie). W II Górowskim 
Koncercie „Moja Ojczyzna” 
udział wzięło 48 artystów  
i 6. opiekunów, którzy prze-
bywali na terenie Gminy Góra 
w dniach 17-20 maja. Dzieci 
zamieszkiwali w tym czasie u 
rodzin z Witoszyc, Chróści-

ny, Góry, Ryczenia, Ślubowa, 
Szedźca, Leszna, Brzeżan, Sła-
węcic, Włodkowa Dolnego, 
Czerniny, Glinki oraz Rado-
sławia. Dziękujemy za pomoc.
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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.

Umysły ścisłe w „trójce”
Ogromny sukces osiągnęli 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Górze w Ogólnopolskim 
konkursie Galileo z matematyki 
i chemii. W klasyfikacji z części 
matematycznej tego konkur-
su troje uczniów zdobyło tytuł 
laureata, a pięciu wyróżnienie.   
W kategorii klasy III gimnazjal-
ne - Weronika Olszak z kl. IIIC 
zdobyła 5 miejsce w Polsce i ty-
tuł laureata, Adam Zeid (IIIB) 
- 9 miejsce w Polsce i również 
tytuł laureata, a Klaudia Kuchar-
ska  (IIIA) 15 miejsce w kraju i 
wyróżnienie.
W kategorii klasy II gimnazjal-
ne - 4 miejsce w Polsce zdobył 
Kacper Skwarek z kl. IIA, a Alek-
sandra Michalska (IIA) i Kacper 
Fiałkowski (IIA) zdobyli 15 
miejsce i wyróżnienie w kraju. 
Do grona wyróżnionych dołą-
czyli również uczniowie klasy 
4 i w swojej kategorii Marcin 
Felski (IVA) zdobył 11 miej-
sce w Polsce oraz wyróżnie-
nie, a Hubert Korol (IVA) 15 
miejsce i również wyróżnienie.   

W kategorii chemia klasy III 
gimnazjalne gratulacje należą się 
Natalii Guleckiej (IIIB), która 

zdobyła 11 miejsce w Polsce i wy-
różnienie. Natalia pracowała pod 
kierunkiem nauczycielki Elżbie-
ty Ruszkiewicz, a wyróżnionych 
z matematyki przygotowywały 
panie Anita Heinze-Kasprzak i 
Iwona Misztal-Swojak.
W tym konkursie, tylko z woje-
wództwa dolnośląskiego udział 

brało 1793 uczniów. Test nie-
zależnie od przedmiotu i klasy 
składał się z 26 pytań. Do każ-

dego pytania przypisano 4 moż-
liwe odpowiedzi. Za poprawnie 
zaznaczoną odpowiedź uczestnik 
otrzymywał +1 punkt, a za błęd-
nie zaznaczoną –1 punkt. 
Gratulujemy osiągnięć i życzy-
my kolejnych sukcesów.

AHK

Piknik Strzelecki 

19 maja br. odbył się I Pik-
nik Strzelecki dla organizacji 
pozarządowych, zrealizowany 
w ramach zadania publiczne-
go „Wsparcie działań na rzecz 
rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego i edukacji obywatel-
skiej” pt. „Piknik obywatelski”. 
Zadanie było dofinansowane z 
budżetu Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.
Pogoda na szczęście dopisa-
ła. Na strzelnicy myśliwskiej 

zgromadziło się ponad 50 
osób, reprezentujących różne 
organizacje pozarządowe.  Do 
Pikniku przyłączyli się także 
członkowie Bractwa Kurko-
wego z Głogowa.  Uczestnicy, 
po uprzednim przeszkoleniu 
z zasad obowiązujących na 
strzelnicy i z posługiwania 
się bronią, poprowadzonego 
przez Bogdana Potocznego, 
instruktora i sędziego strzelec-
twa sportowego, przystąpili do 
zadań czyli: strzelania z pistole-
tu typu Margolin,  z karabinu 
kbks, były także rzuty nożami 
do tarczy pod kierunkiem  i 
opieką Andrzeja i Dominika 
Zdyba. Było zabawnie, weso-
ło, ale i bezpiecznie -  nad tym em

panowali  Jacek Szczerba i Ja-
cek Brukwiński. Na koniec od-
było się ognisko integracyjne, 
w trakcie którego zacieśniano 
znajomości, zawierano nowe 
– słowem ponad 4-godzinny 
piknik był świetnym sposobem 
na spędzanie wolnego czasu i 
integrowanie się. Zgromadzeni 
dowiedzieli się również wiele 
na temat tradycji i zwyczajów 
Bractwa Kurkowego, o czym 
chętnie opowiadali goście z 

Głogowa. Dzieci i młodzież, 
bo i ci byli obecni na strzelnicy, 
mogła pobawić się, pograć w 
badmintona, a nawet spróbo-
wać swych sił w strzelaniu pod 
czujnym okiem instruktora.

Edukacja ekologiczna w Zespole Żłobek 
i Klub Dziecięcy
Wychowanie i edukacja małych dzieci do lat 3 odbywa się poprzez zabawę, dobry przykład, dzia-
łania praktyczne - doświadczenia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach 
prowadzonych metodami aktywnymi.

W dniu 27 kwietnia 2018 roku 
p.o. Dyrektor Zespołu Żłobek  
i Klub Dziecięcy w Górze Elżbie-
ta Pojasek zorganizowała bardzo 

ważne edukacyjno–ekologicz-
ne przedsięwzięcie, w którym 
uczestniczyli wszyscy pracow-
nicy placówki wraz z dziećmi. 
Wszystkie grupy dzieci wraz z 
opiekunkami rozpoczęły reali-

zację programu „ ROŚNIJMY 
RAZEM”. Podczas zajęć edu-
kacyjnych dzieci dowiedziały 
się czego potrzebuje roślina do 

prawidłowego rozwoju. Poznały 
słownictwo związane z tematyką 
– rośliny, przyroda i narzędzia. 
Obserwowały doświadczenie 
związane z sadzeniem roślin. 
Następnie maluszki uczestniczy- E. POJASEK

ły, w formie zabawy, we wspól-
nym sadzeniu roślin na terenie 
zaprojektowanych trawników 
parkowych znajdujących się na 
placu zabaw przy budynku Ze-
społu. Każda grupa oznaczyła 
swoje rośliny – Tuje Szmarago-
we – kolorowymi identyfikacyj-
nymi wstążkami zgodnie  z ko-
lorami sal i odtąd dzieci bawiąc 
się na placu zabaw będą obser-
wowały rozwój i wzrost swoich 
roślinek, czyli Edukacja przez 
Zabawę. Zgodnie z programem 
edukacyjnym „ROŚNIJMY 
RAZEM” opiekunki z dziećmi 
będą dokonywały stałych obser-
wacji i pomiarów roślin. Dzięki 
temu w praktyczny sposób uka-
żą wpływ środowiska natural-
nego na rozwój. Dzięki takim 
wspólnym inicjatywom nastę-
puje wspaniała integracja całej 
społeczności Zespołu Żłobek i 
Klub Dziecięcy.
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K. wiŚNiEwSKA.

KUPON NR 3
100 pytań na 100-lecie Niepodległości
Redakcja Przeglądu Górowskiego ogłasza konkurs  związany ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Nie-
podległości . W każdym z kolejnych numerów PG zamieszczać będziemy kupony konkursowe z pytaniami. 
Wystarczy zebrać wszystkie 8  kuponów i wypełnione przysłać  lub przynieść  do redakcji Przeglądu Gó-
rowskiego 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
Okres II Rzeczpospolitej to również narodziny lub rozwój kina, teatru, sztuki, sportu, oświaty.
26. Podaj nazwiska dwóch słynnych lotników okresu międzywojennego..........................................................
27. Kim był Artur Rubinstein ?.................................................................................................................................
28. Wpisz polskie imię i nazwisko aktorki Poli Negri...........................................................................................
29. Wymień największe osiągnięcie Janusza Kusocińskiego................................................................................
30. Ile, w roku 1937, ukazywało się w Polsce tytułów prasowych?....................................................................
31. Który z polskich pisarzy, w okresie międzywojennym otrzymał Nagrodę Nobla?...................................
32. Ile wyższych uczelni funkcjonowało w II Rzeczpospolitej w 1938 r.?........................................................
33. W okresie II RP ukazało się monumentalne dzieło naukowe. Wpisz jego nazwę....................................
34. Co oznacza ten skrót - PMS .............................................................................................................................
35. Który z działaczy oświatowych powiedział te słowa „Chcesz się przyczynić do potęgi Ojczyzny? W 
takim razie ucz czytać tych ciemnych braci swoich” ...........................................................................................
36. Kompozytor, jeden ze współinicjatorów założenia Front Morges.............................................................
Imię i nazwisko……………………………………………………….. Tel…………………................. B.P-B.

Muzyka wśród Pierwszaków, Pierwszaki 
wśród muzyki…
Muzyka odgrywa niezwykle 
ważną rolę w rozwoju dziecka.  
Jest niezaprzeczalnie środkiem 
uwrażliwiającym na wartości 
ludzkie, służy ogólnemu rozwo-
jowi: fizycznemu, intelektualne-

mu, emocjonalnemu, estetycz-
nemu. Muzyka kształtuje pamięć 
aktywną, podzielność uwagi, 
twórczą wyobraźnię oraz kom-
petencje poznawcze. W związ-
ku z tym niezwykle istotne jest, 
aby w szkole podstawowej, już 

od początku kształcenia dziec-
ka, zapewnić najmłodszym 
uczniom kontakt z muzyką, 
instrumentami i koncertami 
na żywo.  Szkoła Podstawowa 
Nr 3 im. Władysława Broniew-

skiego w Górze dba o wszech-
stronne kształtowanie osobo-
wości i umiejętności uczniów, 
stwarzając warunki do pełnego 
rozwoju w atmosferze zabawy, 
pełnej pozytywnych i niezapo-
mnianych emocji. W tym roku 

szkolnym klasy I b i I c realizują 
edukację muzyczną z nauczy-
cielką Katarzyną Wiśniewską, 
która organizuje dzieciom bez-
pośredni kontakt z żywymi 
instrumentami, a od miesiąca 
uczy również gry na dzwonkach 
chromatycznych. Instrumenty 
zostały zakupione przez Dy-
rekcję szkoły, mając na uwadze 
harmonijny i wszechstronny 
rozwój dzieci oraz doskonale-
nie predyspozycji muzycznych. 
Najmłodsi odkrywcy tejże szko-
ły mieli przyjemność grać na 
skrzypcach, akordeonie, gitarze, 
djembe, a także trzymali w ręku 
prawdziwą batutę, wcielając się 
w rolę dyrygentów. Nauka gry 
na instrumentach oraz bliski 
kontakt z muzyką z pewnością 
zaprocentuje w przyszłości i sta-
nie się znaczącym aspektem roz-
wojowym w długim i ważnym 
procesie edukacyjnym.

Życie jest jak pudełko 
czekoladek. 
14 maja 2018 r. młodzieżowa grupa teatralna, działająca w 
Domu Kultury w Górze, prowadzona przez Barbarę Podwińską
-Bućkowską,   zaprezentowała kolejny spektakl profilaktyczny 
pt. „American Dream”, któremu przyświecało motto: Życie 
jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się tra-
fi (Forrest Gump).

Do sali widowiskowej licznie 
przybyli uczniowie ze szkół 
gminy Góra: Szkoły Podstawo-
wej  nr 1 w Górze, Szkoły Pod-
stawowej  nr 3 w Górze, Zespołu 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le z Oddziałami Integracyjnymi 
w Glince oraz Zespołu Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w 
Czerninie. Dwa spektakle  łącz-
nie obejrzało ponad  500 widzów. 
Scenariusz sztuki został napi-
sany przez Ewę Owerczuk dla 
młodzieży szkolnej, ku prze-
strodze!  Jest on również kiero-
wany do teatrów amatorskich 
zajmujących się profilaktyką 
„Młodość bez U”.  Teatr bo-
wiem daje możliwość przeka-
zu ważnych wartości poprzez 
„mówienie ze sceny” o zagroże-
niach, z jakimi może się spotkać 
każdy młody człowiek. Skłania 
też do refleksji nad własną toż-
samością i przynależnością do 
różnych grup rówieśniczych. 
W naszych przedstawieniach 
profilaktycznych ukazywaliśmy 
konsekwencje eksperymento-
wania z używkami, cyberprze-
moc, agresję,   zagrożenia wir-
tualne, trudne relacje pomiędzy 
rówieśnikami…
W tym roku  młodzieżowa sek-
cja teatralna zaprezentowała 
spektakl pt. „American Dre-
am”. Jest to – jak sama autorka 
określa – „komedia o nałogach 
z przymrużeniem oka.” Wie-

rzymy, że młodzi widzowie za-
pamiętają przesłanie płynące ze 
sceny:
Każdy z nas jest odpowiedzialny 

za siebie i za zasady
tolerancji, które wnosi do swojej 

społeczności!
W rolę postaci scenicznych 
wcielili się: Asia  – Marta 
Niewiarowska, Elwira – Zuzan-
na Janicka, Agata  –   Zuzanna 
Janusz, Iza  – Wiktoria 
Kempowicz, Tomek  – 
Bartłomiej Szalkowski
Bartek  – Maciej Żmiejewski, 
Łukasz – Xaver Tabaka, Gabry-
sia  – Aleksandra Mrozowska, 
Ania  – Anna Żmiejewska, 
Ada  – Liwia Stolarczyk, Ni-
kola  – Nicole Kwiatkowska, 
Nauczycielka  – Wiktoria 
Chrzanowska, Igor  – Michał 
Jankowiak, Marcin Tomczuk – 
Bartosz Waściński, Janek – Bar-
tosz Działo. Asystentki reży-
sera: Karolina Baranowska i 
Natalia Jadźwińska.
W przedstawieniu wykorzysta-
no utwory: „Uwierz w ducha”, 
„Europe”, „We are the champi-
ons”, „The show must go on”, 
„What A Wonderful World in 
the Style”, „Wind Of Change”, 
„Imagine in the Style”.

Dzieci bezpieczne są szczęśliwe
Na terenie powiatu górowskie-
go w przedszkolach i szkołach 
nauczyciele bardzo często przy-
pominają  dzieciom o podstawo-
wych zasadach poruszania się po 
drodze. Są pogadanki, konkursy 
oraz spotkania z policjantami z 
Komendy Powiatowej Policji w 
Górze.  Jak ważne są spotkania, 
pogadanki dotyczące bezpiecz-

nego poruszania się po drodze 
dowiedziały się dzieci z przed-
szkola w Starej Górze, do któ-
rego przyjechał koordynator 
akcji TPD „Stop! Dziecko na 
drodze” Ryszard Górski. Dla 
25 dzieci przedszkolnych prze-
kazał kamizelki odblaskowe, 
odblaski, słodycze. Przekazał 
też dzieciom informację jak 

ważne jest noszenie kamizelek 
odblaskowych szczególnie po 
zmierzchu. Kamizelki przyda-
dzą się bardzo, bo przedszkolaki 
często wychodzą w plener, na 
spacery. Dzieci w kamizelkach 
odblaskowych są widoczne z 
daleka, co podnosi ich poziom 
bezpieczeństwa. Dzięki kamizel-
ce odblaskowej pieszego można 

zobaczyć nawet z odległości 
150 m. Nauczyciele przekazują 
wiedzę  również rodzicom, by 
nawet w domu przypominali 
swoim dzieciom jak należy się 
zachować na drodze. Musimy 
wiedzieć, że bezpieczeństwo 
dzieci to dobro nadrzędne. Za 
przekazaną wiedzę koordynator 
akcji otrzymał podziękowanie 

od dzieci. Dzieci mają obieca-
ne, że w tym roku przedszkole 
w Starej Górze weźmie udział w 
Turnieju Wiedzy o Ruchu Dro-
gowym Ogólnopolskiej Akcji 
TPD „Stop! Dziecko na dro-
dze”, „Dzieci bezpieczne w Unii 
Europejskiej”.                                                                                 

Serwis informacyjny TPD Góra
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 ) § 13 i § 14 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 )  
Starosta Górowski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej w obrębie Góra, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka numer: 931 AM-25 pow. 0.2162 ha, obręb Góra, gmina Góra
księga wieczysta numer LE1G/00075638/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Głogowie.
Cena wywoławcza (netto) - 400.000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych )  
Wadium - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)                                    
Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych  
Przetarg odbędzie w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz.11, II piętro, sala konferencyjna nr 33 Starostwa 
Powiatowego w Górze,  ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.  
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 marca 2018 r.  
Opis: Nieruchomość stanowi byłą siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. 
Zabudowana budynkiem dwubryłowym w kształcie litery L.  
W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, garaże o łącznej pow. 
użytkowej 1529 m2.  
Powierzchnia i kształt działki korzystny – prostokąt, pozwalający na wykorzystanie nieruchomości zgodnie z 
funkcją wyznaczoną w planie miejscowym. Dojazd do nieruchomości – dobry-droga o nawierzchni asfalto-
wej. Infrastrukturę techniczną tworzą sieci : telefoniczna, wodociągowa, energetyczna, gazowa.  
Przeznaczenie w planie:  Obwieszczenie Rady Miejskiej Góry nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 6491 )  
AB 18 Up/ZP – z ustalonym przeznaczeniem:  
1) podstawowe:  
a) usługi publiczne z zakresu administracji , kultury , oświaty ,  b ) usługi w zakresie gastronomii oraz obsługi 
ludności i  przedsiębiorstw o których mowa w § 2 ust 2 uchwały , c ) zieleń parkowa  
2 ) uzupełniające:  
a) zabudowa mieszkaniowa  b) urządzenia komunikacyjne (dojazdy , parkingi , place manewrowe )  
c) sieci infrastruktury technicznej i związane z nim urządzenia.  
Treść § 2 pkt 2  (…)usługi z zakresu:  
a) handlu detalicznego lub hurtowego- należy przez to rozumieć działalność związaną ze sprzedażą detaliczną 
lub hurtową towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych;  
b) gastronomii- należy przez to rozumieć działalność restauracji, barów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiar-
ni, cukierni, placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych;  
c) rzemiosła- należy przez to rozumieć działalność zakładów naprawczych lub drobnej produkcji o  
uciążliwości nie przekraczającej granic nieruchomości;  
d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć działalność związaną z obsługą  
nieruchomości, wynajem i wypożyczanie, usługi projektowe lub badawcze, działalność prawniczą, notarialną, 
rachunkowość, działalność związaną z pośrednictwem finansowym, jak banki domy maklerskie,  instytucje 
leasingowe, kredytowe, brokerskie, towarzystwa ubezpieczenia, fundusze emerytalno-rentowe , doradztwo, 
badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, działalność, w zakresie reklamy lub  Informacji, drobne 
usługi np. fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, pralnia, szewc, Naprawa artykułów prze-
znaczenia osobistego i użytku domowego, itp., działalność biur i agencji  turystycznych, usługi przewodnickie, 
informacja turystyczna, działalność usługowa mająca na celu  zapewnienie komfortu fizycznego, działalność 
ośrodków i placówek edukacyjnych, prowadzenia  kursów i szkoleń, a także działalność firm pocztowych i 
telekomunikacyjnych;  
e) kultury – należy przez to rozumieć działalność galerii i wystaw, klubów muzycznych, literackich  
czytelni, , bibliotek, domów kultury, świetlic itp;  
f) opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć działalność poradni lub gabinetów lekarskich a także aptek;  
g) sportu rekreacji lub wypoczynku – należy przez to rozumieć działalność obiektów lub ośrodków sporto-
wo-rekreacyjnych, np. boisk, kortów tenisowych, hal sportowych, siłowni, ośrodków wodniackich, rekreacji i 
rozrywki, np. klubów bilardowych, itp.;  
h) turystyki – należy przez to rozumieć działalność hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk  
młodzieżowych. Zasady sprzedaży:  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu 
podanego w niniejszym ogłoszeniu wadium, tak aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa 
Powiatowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. Wpłaty należy dokonać 
przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Górze Nr 14 2190 0002 3000 0048 3203 0103 w Banku 
DNB Bank Polska S.A.  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu.  Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 
3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem 
negatywnym – warunkiem jest podanie konta bankowego, na które powinno być zwrócone wadium.  
Wadium przepada na rzecz Starostwa Powiatowego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.  
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestniczenia 
w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: osoby fizyczne – dokumentu 
stwierdzającego ich tożsamość; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają 
obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 
pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość. Przystępujące do przetargu 
osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim 
i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę 
wylicytowaną w przetargu. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2278.) w przypadku wygrania przetargu zobo-
wiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji 
na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. Osoby przystępujące do przetargu 
zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym 
budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu 
żadnych zastrzeżeń. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący 
komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza 
imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.  
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora 
przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.  Starosta 
Górowski zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu 
zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.  
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 16 maja 2018 r. poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Górze, na stronie internetowej urzędu www.powiatgora.pl, 
biuletynie informacji publicznej, wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie o zasięgu obejmującej co najmniej 
powiat - Panorama Leszczyńska.  Informacji o nieruchomości udziela Wydział Geodezji , Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze tel. (065) 544 39 17, 544 39 19.  
Informacje dodatkowe:  Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji 
gruntów. Starosta Górowski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy 
klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.  
Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu 
sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Górze. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może 
nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej 
przenoszącej własność (taksa notarialna i opłaty sądowe) obciążają nabywcę.  
Starosta Górowski  Piotr Wołowicz  

Posłanki z Góry
Anna Łukaniuk i Aleksandra 
Żmiejewska, uczennice kl. IIa 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Górze, 
zostały posłankami XXIV Sej-
mu Dzieci i Młodzieży. Z tego 
względu 1 czerwca 2018 r. będą 
reprezentować województwo 
dolnośląskie w trakcie uroczystej 
sesji SDiM w gmachu Sejmu RP 
przy ul. Wiejskiej w Warszawie 
Organizatorem XXIV sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży jest Kancela-
ria Sejmu, a współorganizatorami 
podobnie jak w ubiegłych latach: 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, Ośrodek Rozwoju Edukacji 
oraz Instytut Pamięci Narodo-
wej. Temat tegorocznych obrad 
brzmiał: „Posłowie pierwszego Sej-
mu Niepodległej” i związany był z 
100 rocznicą odzyskania niepod-
ległości i odrodzeniem polskiego 
parlamentaryzmu po 123 latach 
niewoli. Uczniowie w dwuoso-
bowych zespołach mieli za zada-
nie m.in. zaplanować kampanię 
wyborczą posła bądź posłanki do 
Sejmu Ustawodawczego lub Sej-
mu I kadencji z uwzględnieniem 
środków przekazu dostępnych w 
latach 1919-1922. Do udziału w 
tegorocznej edycji konkursu zgło-
siło się 768 uczniów z całej Polski.  
Głównym celem SDiM jest prze-
kazanie jego uczestnikom wiedzy 
na temat zasad funkcjonowania 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz procesu legislacyjnego. Te-
goroczna sesja ma też za zadanie 
przybliżyć młodzieży historię pol-
skiego parlamentaryzmu w cza-
sach II RP. Dodatkowo, intencją 
organizatorów było promowa-
nie wśród młodych ludzi postaw 
obywatelskich, a także zachęce-
nie ich do działalności na rzecz 
społeczności lokalnych na etapie 
realizacji zadania rekrutacyjnego.   
30 kwietnia br. zostały opubliko-
wane wyniki rekrutacji do XXIV 
sesji SDiM. Zamieszczona na plat-
formie organizatora lista zawiera 
nazwiska 460 uczestników tego-
rocznego Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. W zależności od liczby uczniów, 
do udziału w sesji zakwalifikowało 
się od 12 do 64 kandydatów z da-
nego województwa. Każdy uczest-
nik tegorocznej sesji SDiM musiał 
wykonać projekt, składający się z 
6 etapów, za które łącznie można 
było uzyskać 28 punktów. Aż 5 ze-
społom w skali kraju udało się osią-
gnąć najwyższy wynik. Przy każdej 
z 384 relacji zamieszczonych na 
platformie internetowej znajduje 
się ocena punktowa, a także krótki 

komentarz wystawiony przez oso-
bę sprawdzającą. Wszystkie prace 
zostały upublicznione, dzięki cze-
mu uczestnicy mogą m.in. porów-
nać wykonane projekty i sprawdzić 
za co zostały odjęte im punkty.   
Województwo dolnośląskie repre-
zentowane będzie przez 30 posłów 
– uczniów szkół i podstawowych i 
ponadpodstawowych, którzy uzy-
skali największą liczbę punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Uczennice górowskiego ogólniaka 
zdobyły 24 punkty, co pozwoliło 
im zająć wysokie 4 miejsce w gro-
nie 21 dwuosobowych zespołów.   
Anna i Aleksandra w swojej pracy 
postanowiły zaprezentować postać 
Marii Moczydłowskiej, posłanki 
Sejmu Ustawodawczego ze Związ-
ku Ludowo-Narodowego. War-
to w tym miejscu wspomnieć, że 
Maria była jedną z 8 kobiet, które 
zasiadły w ławach poselskich, do 
tego najmłodszą z nich, mimo 
to odznaczała się niezwykłą ak-
tywnością, jako pierwsza kobieta 
przemawiała w sejmie. W swoim 
wystąpieniu określiła swoją rolę 
w sejmie jako stanowisko kobie-
ty, która nie występuje w imie-
niu swojego klubu, ale w imieniu 
wszystkich posłanek zasiadających 
w parlamencie. Działała na rzecz 
prohibicji, czyli zakazu produk-
cji i sprzedaży alkoholu do celów 
spożywczych. Ponadto wraz z 
innymi posłankami działała na 
rzecz przeciwdziałania dyskrymi-
nacji kobiet w wielu aspektach 
życia publicznego. W stosunku 
do swojej partii zachowywała się 
niekonwencjonalnie, często się 
z nią nie zgadzała, prezentowała 
własne poglądy i wizje państwa.   
Uczennice przygotowując swoją 
pracę korzystały z bogatego ma-
teriału źródłowego dotyczącego 
postaci Marii Moczydłowskiej, jak 
i udziału kobiet w Sejmie Ustawo-
dawczym. Podjęły wiele działań 
w celu zaprezentowania osoby 
posłanki Sejmu Ustawodawczego 
w środowisku lokalnym. W tym 
celu wykonały materiały i prze-
prowadziły wiec wyborczy Marii 
Moczydłowskiej wzorowany na 
lata 1918-19, ponadto zaangażo-
wały wiele osób w rożnym wieku 
do przeprowadzenia kampanii 
bezpośredniej na ulicach Góry. 
Ponadto przy wsparciu szkolnego 
koła filmowego „WonderLab” zre-
alizowały krótki film prezentujący 
kampanię wyborczą z udziałem 
posłanki Moczydłowskiej (w jej 
rolę wcieliła się koleżanka z kla-
sy Anita Kowalczyk). W trakcie 

całego projektu przeprowadziły 
także badanie środowiska lokal-
nego, na podstawie której, chciały 
wysondować następujące kwestie: 
znajomość sylwetki posłanki Ma-
rii Moczydłowskiej, wiedzę na te-
mat uczestnictwa kobiet w Sejmie 
Ustawodawczym oraz czy poparli 
jej kandydaturę. Zadanie nie oka-
zało się łatwe, ale mimo początko-
wej niechęci, z czasem udało się im 
do badania przekonać sporą liczbę 
respondentów. W podsumowaniu 
swojej pracy licealistki napisały: 
„Myślimy, że poprzez naszą kam-
panię rozprzestrzeniłyśmy wiedzę 
na temat politycznej sytuacji Polski 
zaraz po odzyskaniu niepodległo-
ści oraz postaci jednej z pierwszych 
posłanek w dziejach II Rzeczpo-
spolitej. Wyborcy mogli przenieść 
się do tamtych czasów i przekonać 
się jak wtedy wyglądała kampania, 
czym różniła się od współczesnej. 
Niestety nie wszyscy podchodzili 
do kampanii i polityki pozytyw-
nie. Pojawiły się negatywne ko-
mentarze, które mogą nie sprzyjać 
ani kandydatom ani polityce”.   
Natomiast w recenzji pracy górow-
skich uczennic możemy przeczytać 
m.in. „Bardzo dobry projekt. Rze-
telnie przygotowany w oparciu o 
materiały źródłowe, jak również 
poparciu sojuszników Waszej ini-
cjatywy. Zawiera on wszystkie 
wymagane elementy. Materiał 
został starannie opisany, wyka-
zując się konsekwencją działania. 
Gratuluję dojrzałego podejścia do 
projektu i pomysłu jego realizacji.”  
Górowskie licealistki do udzia-
łu w projekcie zachęcił, jedno-
cześnie udzielając niezbędnego 
wsparcia merytorycznego, To-
masz Woźniczka - nauczyciel 
historii i wos w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze.   
Podziękowania za pomoc w re-
alizacji całości programu oraz 
działania podjęte na rzecz przy-
bliżenia społeczności lokalnej hi-
storii polskiego parlamentaryzmu 
w czasach II RP autorki pracy 
kierują pod adresem: Starosty 
Górowskiego Piotra Wołowicza, 
dyrektora ZSO w Górze Magda-
leny Mielczarek oraz nauczycielki 
języka polskiego i etyki, opie-
kunki szkolnego koła filmowego 
„WonderLab” Eweliny Waląg.   
Za miesiąc Anna i Aleksandra 
zasiądą w ławach poselskich, ży-
czymy im wielu pozytywnych 
wrażeń w trakcie prac XXIV 
Sejmu Dzieci i Młodzieży.   

TOmASZ wOźNiCZKA
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materiały na stronę 12 i 13 przygotowuje wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze KATARZYNA ANTOLAK

Umowa partnerska podpisana
10 maja 2018 roku w Dolno-
śląskim Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym 
im. M. Grzegorzewskiej we 
Wrocławiu odbyło się uro-
czyste podpisanie umowy 

partnerskiej projektu „ZIN-
TEGROWANI” współfi-
nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, realizowanego w ra-
mach RPO Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020 
Uroczyste podpisanie umo-
wy partnerskiej odbyło się 
z udziałem Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskie-
go Cezarego Przybylskiego, 
Członka Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Tadeusza 
Samborskiego reprezentują-
cych Partnera Wiodącego - 
Województwo Dolnośląskie 
oraz Partnerów w ramach 
zawiązanego partnerstwa tj. 
przedstawicielami powiatów: 
głogowskiego, górowskie-
go, jaworskiego, lwóweckie-
go, oleśnickiego, średzkie-
go, ząbkowickiego i gmin 
na prawach powiatu: Jelenia 
Góra, Legnica i Wrocław.   
Powiat górowski reprezento-
wany był przez Starostę Gó-
rowskiego Piotra Wołowicza, 
Członka Zarządu Powiatu 
Górowskiego Marlenę Gra-
barz oraz Skarbnika Powiatu 
Wiesław Pospiecha. Na mocy 
zawartej umowy Partner 
Wiodący i Partnerzy wyrazi-

li zgodę na udział w realiza-
cji projektu 13 oświatowym 
jednostkom organizacyjnym.   
Na realizację zadań Partner 
– Powiat Górowski otrzyma 
dofinansowanie w kwocie nie 

większej niż 395 123,00 PLN, 
w tym 302 638,47 PLN do-
finansowanie w ramach środ-
ków EFS, 35 604,53 PLN 
dofinansowanie w ramach do-
tacji celowej budżetu państwa, 
natomiast 56 880,00 PLN to 
wkład własny w formie bez-
kosztowej (niepieniężnej) wy-
nikającej z udostępnienia sal 
koniecznych do realizacji za-
jęć projektowych dla uczestni-
ków projektu i/lub pracy na-
uczycieli swojego realizatora.   
Realizatorem projektu na 
terenie powiatu górowskie-
go jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka w Wąso-
szu, reprezentowany podczas 
podpisania umowy przez dy-
rektora Justynę Dąbrowską.   
Do projektu „ZINTEGRO-
WANI” przystąpiło 13 ośrod-
ków z terenu województwa. 
Zgodnie z zapisami wniosku 
aplikacyjnego Partnerzy pro-
jektu realizować będą część 
działań w ramach zadań pro-
jektowych (m.in. adoptować 
pomieszczenia do realizacji 
zajęć, dokonywać zakupu ma-
teriałów i pomocy dydaktycz-
nych, organizować i prowadzić 
zajęcia). Powiat górowski, a 

docelowo Specjalny Ośrodek 
otrzyma kwotę ponad 113 tys. 
zł na zakup pomocy dydak-
tycznych i wyposażanie szkół. 
Pozostała kwota zostanie 
przeznaczona na organizację 

zajęć podnoszących kompe-
tencję i umiejętności społecz-
ne, transportu uczestników, 
płace dla nauczycieli itp.   
Projektem „ZINTEGROWA-
NI” zostali objęcie ucznio-
wie i absolwenci z ostatnich 
dwóch lat. W powiecie gó-
rowskim w projekcie weźmie 
udział 36 podopiecznych w 
wieku od 12 lat. Celem pro-
gramu jest rozwój umiejęt-
ności samodzielnego funk-
cjonowania w życiu oraz na 
rynku pracy osób niepełno-
sprawnych. Uczestnictwo w 
projekcie ma pomóc uczniom 
kończącym specjalne ośrodki 
uniknąć wykluczenia społecz-
nego oraz przystosować ich 
do życia codziennego. Wśród 
działań przewidzianych pro-
jektem znajdują się również 
liczne zajęcia terapeutyczne, 
muzyczne, taneczne, teatral-
ne oraz wycieczki podnoszą-
ce umiejętności społeczne 
np. do teatru, restauracji.   

Projekt „ZINTEGROWA-
NI” realizowany będzie w 
latach 2018-2020. 

ANETA ZmudA

Alex Kalinowski w finale 
konkursu „Trzymaj Formę!”
Ogromny sukces odniósł 
Alex Kalinowski, uczeń Gim-
nazjum Dwujęzycznego gó-
rowskiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w kon-
kursie wiedzy o zdrowym sty-
lu życia „Trzymaj Formę!” 
Jak już informowaliśmy, decyzją 
komisji konkursowej do II po-
wiatowego etapu konkursu za-
kwalifikowało się 248 uczniów, 
którzy w zmaganiach szkolnych 
uzyskali nie mniej niż 30 pkt. 
(tj. 75% punktów możliwych do 
zdobycia). Uczeń Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze Alex 
Kalinowski w dniu 27 kwietnia 
2018 roku uczestniczył w ry-
walizacji na szczeblu powiatu. 
Ten etap przeprowadzony został 
w formie testu wiedzy online.   
Decyzją komisji konkursowej, 
do III ogólnopolskiego eta-
pu konkursu zakwalifikowano 

19 uczniów, którzy uzyskali 
minimum 31 pkt. (tj. 77,5% 
punktów możliwych do zdo-
bycia). W tej grupie znalazł się 
właśnie Alex Kalinowski, który 
jako jedyny będzie reprezento-
wał województwo dolnośląskie.   
Sukces ucznia górowskie-
go Zespołu Szkół Ogólno-
kształcący został zauważony 
i doceniony przez Inspektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznej w Górze pana 
Jarosława Szypiłło, który za 
pośrednictwem pracowni-
ka stacji Barbary Nowakow-
skiej przekazał gratulację.   
W ubiegłym roku szkol-
nym w III etapie wystąpił 
uczeń Gimnazjum Dwu-
języcznego Patryk Czopek.   
Gratulujemy i trzymamy kciuki! 

„Rok dla Niepodległej” 
w PCDNiPP-P w Górze
23 kwietnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w 
Górze odbyło się uroczyste podsumowanie Górowskich Kon-
kursów Informatycznych i Międzypowiatowego Przedmatural-
nego Konkursu Matematycznego „MATGURA” pod hasłem 
„Rok dla Niepodległej”.

O godz. 12.00 rozpoczęła się w 
sali informatycznej PCDNiPPP w 
Górze prezentacja robotów, którą 
prowadzili Przemysław Rybiński 
Regionalny Przedstawiciel Han-
dlowy ViDiS S.A i Marcin Orzeł z 
firmy XLine oddział w Lesznie. W 
ciekawy sposób przedstawili robo-
ty i możliwości ich wykorzystania 
w edukacji. Prezentacja wzbudziła 
duże zainteresowanie zebranych  gości.  
Po prezentacji przystąpiono do 
uroczystego podsumowania 
konkursów, które prowadzili 
Adam Biernacki i Cezary Kaczor.  
Uroczystość rozpoczęła się prezen-
tacją multimedialną pn.: „Rok dla 
Niepodległej” ucznia kl. V Barto-
sza Michalewicza. Była to prezen-
tacja przygotowana na eliminacje 
finałowe XVIII Międzywojewódz-
kiego Górowskiego Konkursu In-
formatycznego w kategorii szkoły 
podstawowe pod tym samym 
hasłem „Rok dla Niepodległej”.   
Następnie głos zabrał dyrektor 
PCDNiPP-P w Górze Bernard 
Bazylewicz, który przywitał zebra-
nych gości: Starostę Górowskiego 
Piotra Wołowicza, w imieniu Bur-
mistrz Góry - Izabelę Baranowską 

Naczelnika Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze, Teresę Frącz-
kiewicz - Wiceprzewodniczącą 
Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Promocji Rady Powiatu Gó-
rowskiego, Magdalenę Mielczarek 
- Dyrektora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Górze, Marcina 
Orła - Kierownika ds. kluczowych 
klientów XLINE Sp. z o. oddział 
w Lesznie, laureatów i wyróżnio-
nych uczniów we wszystkich ka-
tegoriach konkursów, nauczycieli 
– opiekunów laureatów, członków 
komisji konkursowych oraz pozo-
stałe osoby obecne na uroczystości.  
Następnie prowadzący poprosił 
ucznia I Liceum Ogólnokształcą-
cego we Wschowie Kacpra Woj-
ciechowskiego o zaprezentowanie 
programu napisanego na konkurs 
w języku C++ „Baz biblioteczna” 
w kategorii rozwiązywania proble-
mów z wykorzystaniem języków 
programowania.Wręczenia nagród 
dokonywali sponsorzy lub ich 
przedstawiciele. Pełna lista nagro-
dzonych na stronie internetowej 
www.pcdn.edu.pl.

BERNARd BAZYLEwiCZ
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I przetarg ustny nieograniczony
na najem części nieruchomości:
1. Nieruchomość położona w Górze przy ul. Armii Polskiej, oznaczona, jako działka nr 1034 o powierzchni 0,0824 ha, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00076335/1 i której właścicielem jest Gmina Góra. Nieruchomość 
jest zabudowana budynkiem użytkowym „wieży ciśnień”.
2. Przedmiotem wynajmu jest część dachu budynku o powierzchni użytkowej 1 m2  z przeznaczeniem na zainstalowanie 
anteny dla radiowego przesyłu sygnału internetowego.
3. Nieruchomość jest przeznaczona do wynajmu na czas oznaczony do dnia   31 grudnia 2018 r. 
4. Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 100,00 zł netto + podatek VAT w wysokości  23 %.  Do czynszu zostanie 
doliczona należność za zużytą energię elektryczną w wysokości 10,00 zł + podatek VAT miesięcznie.
5. Nieruchomość będąca przedmiotem wynajmu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych 
wolne są od wpisów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze ul. 
Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel. 0655443628. 
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze- www.gora.com.pl- w dziale 
PRZETARGI.
7.Wadium w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia 11 
czerwca 2018 r. – na konto Gminy Góra PKO BP S.A. 
O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na wynajem dachu” lub w kasie Urzędu Miasta i 
Gminy – pok. nr 24 (na parterze).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 CZERWCA 2018 O GODZINIE 8: 00  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE 
( POK. NR 106).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  w wyznaczonym terminie i komisji 
przetargowej w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób 
reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo ( upoważnienie),
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia 
się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz „Wynajmującego”. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zwraca się  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania 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 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

II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Kruszyniec, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr:
- 131/3 o powierzchni całkowitej 0,4772 ha, sklasyfikowana jako: RV.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076018/3. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilan-
sowej MN/U,  dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej 
nieruchomości minął w dniu 29 grudnia 2017 r.
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej działki,
wyznaczony na dzień 28 lutego 2018 r. - nie odbył się. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. 
Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 
65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 49.200,00 zł (opodatkowa-
ne 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 CZERWCA 2018 R. O GODZ. 1000  W POK. 108 , W SIEDZI-
BIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) należy 
wpłacić najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 bądź  
na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem: „Przetarg na działkę 
nr 131/3”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywo-
ławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji 
przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody 
tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych                                    i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 
marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nierucho-
mości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada     na 
rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech 
dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o 
wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  
Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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 § 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)

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I OGRANICZONY PRZETARG USTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat
Nieruchomość położona w obrębie miasta Góra, oznaczonaw ewidencji gruntów jako działka nr:
-  497 o powierzchni całkowitej 0,4666 ha, sklasyfikowana jako: RIIIb,
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą KW  LE1G/00073752/9.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Góry przedmiotowa działka znajduje się 
w jednostce bilansowej D7 AG, dla której ustala się przeznaczenie na tereny aktywności gospodarczej.
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienie na cele rolne. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli oraz posiadaczy nieruchomości przyległych, któ-
re na trzy dni przed przetargiem (tj. do dnia 8 czerwca 2018 r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie  
do przetargu wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego własność lub władanie nieruchomością przyległą.
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 1,21 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. (065) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 CZERWCA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 108  W SIEDZIBIE 
URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 8,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 czerwca 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 497”
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 prze-
targowej 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 tożsa-
mości 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 TYL-
KO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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 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)

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 Sołectwa Rogów Górowski, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 
nr:
- 84 o powierzchni 0,0500 ha, sklasyfikowana jako N (nieużytek),
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00075921/9. 
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 84 znajduje się w jednostce bilansowej 
N, dla której ustala się przeznaczenie na tereny nieużytków. 
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 15,00 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 CZERWCA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 108  
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 czerwca 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 84”.
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 prze-
targowej 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 tożsa-
mości 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 TYL-
KO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
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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 z późn. zm.) oraz Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz.  1490) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.)

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 
- 3/4 o powierzchni całkowitej 1,5004 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV (o pow. 0,1905 ha), PsIV (o pow. 1,3099 ha)
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00073752/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Góra, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej C56R, dla której ustala się przeznaczenia na tereny upraw polo-
wych.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
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 52.450,00 zł (nieopodatkowane).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 CZERWCA 2018 R.O GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 5.245,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 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 3/4”. Datą 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. 
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2196 ze zm.) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
3)spółka prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu przesyłowego albo posiadająca koncesję na 
przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566),
4) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
5) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody -  art. 2a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji 
administracyjnej :
- na wiosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicie-
lem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rol-
nych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna  
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają 
łącznie następujące warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z 
uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa 
rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej 
w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy 
w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe 
w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot 
samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), obej-
mujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:
1)  kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2)  wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe 
rolnicze;
3)  zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4)  wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5)  rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.
Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia na-
bycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa, nabyta nieruchomość nie może być zby-
ta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa, przed upływem okresu  
10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 29 maja 2018 r.) winny złożyć oświadczenia (1, 1A, 2 i 3) wraz z 
wymaganymi dokumentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ 
oraz na stronie internetowej www.bip.gora w zakładce Przetargi.
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 zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji, jeżeli wymagają tego 
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia 
przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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 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 NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołec-
twa Ryczeń, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 58/7 o powierzchni całkowitej 0,2488 ha, sklasyfikowa-
na jako: RV (0,0229 ha), PsV (0,2008 ha) oraz W (0,0251 ha).                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081442/2. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieru-
chomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM/U, dla której 
ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem 
usług.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z drogi asfaltowej.
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 6 kwietnia 2018 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  - pokój 108, 
tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 
40.300,00 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  2017r.  poz. 1221 z późn. zm).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 czerwca 2018 R. O 
GODZ. 900  W POK. 108 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I 
GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.030,00 zł (słownie: cztery tysiące trzydzie-
ści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 czerw-
ca 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 58/7”. Data wnie-
sienia 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 wy-
znaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu prze-
targu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i ory-
ginał 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 na-
stąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych      i 
Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 mar-
ca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie za-
liczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wa-
dium 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 zapła-
cie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO 
ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKOZ WAŻNYCH PRZY-
CZYN.

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH 
OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  w dniu 26.04.2018 r. został wywieszony  na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok 
pok. nr 106) wykaz nr GN.6845.29.2018  w sprawie przeznaczenia 
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy nieruchomości, położonej w Górze, oznaczonej 
jako część działki nr 656/117 o powierzchni 20,00 m2. Wykaz 
wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 104, Urząd 
Miasta i Gminy 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, tel. 065 
5443651.
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JuLiTA KRuSZKA LOK

VIII Mistrzostwa Góry 
w badmintonie już za nami
W sobotę 28 kwietnia 2018 roku Góra po raz kolejny gościła miłośników badmintona. Z roku 
na rok przybywa do nas coraz więcej zawodników tej dyscypliny sportu. W tym roku również 
pobiliśmy rekord. VIII Mistrzostwa Góry zgromadziły aż 88 zawodników, w tym  24 członków 
Górowskiego Stowarzyszenia Badmintona „Smecz”. 

Wspomnieć należy o najmłod-
szych uczestnikach tegorocznych 
mistrzostw. Aż ośmiu górowskich 
młodzików „Smecza” – Mikołaj 
Chmiel, Mateusz Górczak, Szy-
mon Górczak, Filip Jankowski, 
Maciej Kruszka, Mikołaj Krusz-
ka, Maciej Osmolski i Jan Wróbel  
zmierzyło się w rozgrywkach sin-
glowych i deblowych z przeciwni-
kami grającymi w wyższych kate-
goriach. Było to dla nich ogromne 
doświadczenie i możliwość roz-
wijania swych sportowych ta-
lentów. Dlatego tym bardziej 
cieszy fakt, że Maciej Osmolski 
zdobył srebrny medal w kat. C. 
Wielkie gratulacje dla Macieja! 
Do naszego miasta przyjechali 
zawodnicy z Wrocławia, Zielonej 
Góry, Gniezna, Sławy, Głogowa, 
Rawicza, Zabrza, Konina, Kę-
dzierzyna Koźla, Brzegu, Opola, 
Świebodzina, Babimostu. Turniej 
rozgrywano w ośmiu kategoriach: 
gra pojedyncza OPEN (kat. A), 
gra pojedyncza kat. B, gra poje-
dyncza kat. C, gra pojedyncza 
kobiet, gra podwójna OPEN, gra 
mieszana, gra pojedyncza powy-
żej lat 40, gra pojedyncza powyżej 
lat 50. Zawody otworzył wicepre-
zes „Smecza” Rafał Arendarczyk, 
następnie głos zabrała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, dzię-
kując wszystkim za przybycie na 
turniej, który wpisał się już na sta-
łe w kalendarz imprez sportowych 
naszego miasta i gromadzi coraz 
więcej miłośników badminto-
na. Burmistrz przekazała na ręce 
prezesa „Smecza” Roberta Broj-
ka, podziękowania za organizację 
tych mistrzostw. Następnie sędzia 
Jacek Szymczak dokonał odprawy 
technicznej i turniej się rozpoczął. 
Rozgrywki toczyły się w bardzo 
dobrej atmosferze, z poszanowa-
niem zasad fair play, a mecze roz-
grywane były na bardzo wysokim 
poziomie. W trakcie mistrzostw 

rozegrano ich aż 206. Na turniej 
stawiło się wielu zawodników 
wysoko klasyfikowanych na ogól-
nopolskich zawodach. Impreza 
w Górze zakończyła się o 23.30. 
Dlatego też wielki ukłon dla 
wszystkich uczestników, szczegól-
nie tych młodszych, za wytrwanie 
do końca. Na zwycięzców czekały 
medale, statuetki, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Te ostatnie 
były również losowane podczas 
imprezy wśród wszystkich zawod-
ników. Mamy nadzieję, że VIII 
Mistrzostwa Góry spełniły ocze-
kiwania zawodników, dały moż-
liwość zmierzenia się z mocnymi 
przeciwnikami, wymiany sporto-
wych doświadczeń i były dobrze 
odebrane przez uczestników oraz 
osoby im towarzyszące, a także za-
uważone przez górowską społecz-
ność, co potwierdziła frekwencja 
na widowni.
Serdeczne podziękowania Sto-
warzyszenie kieruje do UMiG w 
Górze, OKF w Górze, Dolnoślą-
skiego Związku Badmintona oraz 
wszystkich sponsorów, którzy 
przyczynili się do organizacji tur-
nieju, a także do Macieja Cichego 
i Vbadpeektures za wykonanie i 
udostępnienie zdjęć z turnieju.
Wyniki VIII Mistrzostw Góry w 
badmintonie:

Gra pojedyncza kat. A: I m. Mar-
cin Wnuk; II m. Paweł Radzki;  3 
m. Bartosz Koźmiński.
Gra pojedyncza kat. B:  I m. 
Marcin Kolenkiewicz;   II m. Pa-
weł Palczyński („Smecz” Góra);   
III m. Michał Jadczyk.
Gra pojedyncza kat. C: I m. To-
masz Łukowski;   II m. Miciej 
Osmolski („Smecz” Góra); III m. 
Dawid Józwik.
Gra pojedyncza kobiet: I m. 
Emilia Goldwasser; II m. Justyna 
Grzybek; III m. Karolina Sznu-
rowska.
Gra podwójna OPEN (debel):  I 
m. Sebastian Obrycki, Marcin 
Wnuk;   II m. Kamil Pawlaczyk, 
Piotr Ryczek; 3 m. Bartosz Koź-
miński, Sebastian Lasecki.
Gra mieszana OPEN (mixt): I m. 
Małgorzata Janiaczyk, Damian Ja-
niaczyk; II m. Karolina Sznurow-
ska, Michał Noculak; III m. Justy-
na Grzybek. Kamil Pawlaczyk.
Gra pojedyncza +40: I m. Robert 
Brojek („Smecz” Góra); II m. Łu-
kasz Chojnacki; III m. Robert 
Borszcz.
Gra pojedyncza +50: I m. Zbi-
gniew Goldwasser; II m. Irene-
usz Żurek;  III m. Robert Roba-
kowski.

Uczcili Konstytucję 3 Maja 
i 100. lat Niepodległości
28.04.2018 uczciliśmy obcho-
dy uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja oraz 100 lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę za-
wodami strzeleckimi na strzelni-
cy myśliwskiej w Górze. Zawody 
rozegrano w dwuboju,   pistolet 
sportowy 25 m. oraz karabin 
sportowy 50 m. Liczyła się łączna 
suma punktów z obu konkuren-
cji strzeleckich. Sobotni poranek 
przywitał nas piękną pogodą,   
a kameralna atmosfera pełna 
była żartów i dobrego klimatu. 
Po raz kolejny nie zawiedli ju-
niorzy, pojawili się też zawodnicy 
którzy „pierwszy raz” i to z poza 
naszej gminy - cieszy nas to wiel-
ce, bo to świadczy o tym,  że gó-
rowski LOK jest rozpoznawalny 
w powiecie i przyciąga zaintere-
sowanych sportem strzeleckim, 
a zwłaszcza młodzież. Żałujemy 
tylko że zabrakło Pań, ale wierzy-
my, że na kolejnych zawodach 
kategoria LADY zostanie mocno 
obsadzona przez nasze koleżanki. 
Tradycyjnie zawody poprzedziła 
odprawa zawodników, na któ-

rej przypomniano zasady bez-
pieczeństwa i elementy BLOS.   
Same strzelania przebiegały 
sprawnie, zwłaszcza że przepro-
wadzono je w ten sposób, że za-
wodnicy kończący konkurencję 
pistoletową przechodzili od razu 
do strzelań z karabinu. Na pew-
no takie rozegranie miało efekty 
na tarczach, co widzieli nie tylko 
sędziowie podliczając punkty.
Zawodnicy w trakcie oczeki-
wań na swoja kolejkę strzelań 
mogli zapoznać się z podstawa-
mi ratownictwa medycznego. 
Szkolenie prowadził ratownik 
medycyny taktycznej. Zajęcia 

teoretyczne   m.in. prawidłowe za-
kładanie opasek uciskowych, tamo-
wania krwotoków i zabezpieczenia 
rannego   poparte były praktyką,   
wierzymy że prawidłowe założenie 
stazy nie będzie już dla uczestni-
ków żadnym problemem. Cieszy 
nas duże zainteresowanie uczest-
ników i jest to dla nas informacja 
zwrotna w którym kierunku trze-
ba będzie przeprowadzać zajęcia 
dodatkowe. Ponadto instruktorzy 
zapoznali uczestników zawodów z 
bronią systemów AK, AR, sprzętem 
ochronnym takim jak  nowoczesne 
kamizelki, hełmy i „maskałatami” 
czyli kamuflażem snajperskim. By 
wyłonić medalistów potrzebna 
była dogrywka o 2  miejsce. W tej 
rozgrywce zawodnicy mieli po 3 
dodatkowe strzały z pistoletu i kara-
binu na dedykowanych dystansach. 
Lepszy wynik odnotował Andrzej 
Zdyb wyprzedzając Daniela Cieśla-
ka o 2 punkty w pistolecie  (w kara-
binie uzyskali identyczną sumę) i to 
on zajął 2 miejsce w kategorii senior 
ustępując tylko zwycięzcy zawodów 
Jackowi Brukwińskiemu.

Kategoria senior:
1. Jacek Brukwiński  163 p.; 2. An-
drzej Zdyb (dogrywka) 158 p.; 3. 
Daniel Cieślak (dogrywka) 158 p.
W kategorii Junior 
1. Patryk Oleszkiewicz 122 p.; 2. 
Michał Lewicki 33 p.; 3. Patryk 
Szuper 28 p.
Po zawodach można było postrze-
lać pod nadzorem instruktorów 
LOK. Świetna zabawa i niesamo-
wicie fachowe podejście prowa-
dzących strzelanie. Gratulujemy 
sprawnie przeprowadzonej impre-
zy.


