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Rewitalizacja Wieży Głogowskiej 
Niebawem rozpocznie się etap II rewitalizacji budynku Wieży Głogowskiej. 
Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 4 czerwca 2018 r. Wyko-
nawcą będzie firma, która wcześniej dokonała remontu wieży.
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L sesja Rady Miejskiej Góry
Sesja odbyła się 21 czerwca, w obecności 19 radnych. Na sesji Burmistrz 
Góry poinformowała o powołaniu Gminnej Komisji  do szacowania strat 
rolniczych z powodu suszy. Rolnicy mogą składać stosowne wnioski.
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uRZĘdY i iNSTYTuCJE
dom Kultury, ul. A. Polskiej 15,
tel. 65 543 23 20
Biblioteka miejska
ul. Mickiewicza 1 A
tel. 65 543 23 24
KRuS, ul. Wrocławska 54,
tel. 65 543 37 12
Nadleśnictwo Góra Śląska,
ul. Podwale 31, tel. 65 543 23 59
PCdNiPP-P
Pl. Bolesława Chrobrego 27
tel. 65- 544 12 77, kom. 501 394 621
OdR, ul. Wrocławska 54,
tel. 65 543 24 41
OKF – stadion, ul. Sportowa 1,
tel. 65 543 25 03
OPS, ul. Poznańska 23,
tel. 65 543 22 01 
PKS – informacja,
tel. 65 543 25 39
Poczta, ul. Podwale 33,
tel. 65 543 22 00
Pogotowie energetyczne, 
ul. Zielona 1, tel. 65 543 24 02
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 (z tel. kom. 112)
Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna
Ul. Armii Polskiej 8
Tel. 504 897 632, 510 106 578
Policja, ul. Podwale 25,
tel. 65 544 23 00, alarmowy 997
Sanepid, ul. Hirszfelda 6.
tel. 65 543 23 54, 65 543 26 41
TEKOm, ul. Podwale 12a,
tel. 65 543 21 59
urząd miasta i Gminy,
ul. Mickiewicza 1,
tel. 65 544 36 00, fax 543 26 58
umig.kancelaria@gora.com.pl; www.
gora.com.pl
Starostwo Powiatowe,
ul. Mickiewicza 1, tel. 65 544 39 00
Straż Pożarna, ul. Witosa,
tel. 65 543 23 44, alarmowy 998 
urząd Skarbowy, ul. Poznańska 4,
tel. 65 544 18 71
ZEC, Poznańska 23
tel./fax 65 544 21 55
sekretariat@zecgora.pl
ZuS, ul. Wrocławska 54,
tel. 65 543 26 52
NOCLEGi
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
Kebab King tel. 574 082 955
Bar, Stacja paliw BP tel. 543 41 07
Bar, Stacja paliw Orlen tel. 525 30 16

I N F O - G Ó R A

Miesięcznik „Przegląd Górowski”
Redakcja:
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
e-mail: ema212@wp.pl

Redaktor naczelny: Elżbieta Maćkowska
Zespół redakcyjny: Arkadiusz Gortych, Dariusz Mielcarek
 
Skład i łamanie: Dariusz Mielcarek
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treści zamieszczanych ogłoszeń i artykułów. 

Wydawca: GMINA GÓRA
Reklama; prenumerata: inf. tel 065 544 36 00, 544 36 35 
Druk: DRUK-AR Głogów

REd.

Rewitalizacja Wieży Głogowskiej - etap II

Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta i Gminy Góra 
Marka Balowskiego, w obecności 
Naczelnika Wydziału Planowania 
i Realizacji Inwestycji Piotra Gło-
wackiego podpisała umowę z An-

drzejem Kasiedczakiem reprezen-
tującym firmę BBI Budownictwo 
Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu 
na realizację inwestycji pn. „Re-
witalizacja budynku Wieży Gło-
gowskiej w m. Góra – etap II”.

W ramach zadania oczyszczo-
na zostanie elewacja budynku 
od wysokości 6,7 m wzwyż. 
Wykonawcą II etapu rewitali-
zacji będzie firma, która reali-
zowała I etap zadania. Termin 
wykonania zadania to 110 dni 
od dnia podpisania umowy. 
Na realizację inwestycji Gmina 
Góra pozyskała dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Dolnośląskiego w wy-
sokości 40 000,00 zł.

DOLNOŚLĄSKI DELFINEK
Dolnośląska Firma Budownictwa Ogólnego z Ząbkowic Ślą-
skich prowadzi prace wykończeniowe przy budowie krytej pły-
walni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” oraz kręgielni.

Na kręgielni trwają prace przy 
wykończeniu wnętrza (na ścia-
nach ułożono fototapetę) a w 

części socjalno-szatniowej oraz 
sali basenowej układane są 
płytki ścienne i posadzkowe. 

Na przyszły tydzień zaplano-
wane jest rozpoczęcie prac przy 
układaniu kostki betonowej 
na placu pomiędzy basenem  
a szkołą. Zgodnie z zawartą 
umową termin zakończenia in-
westycji ustalono na dzień 16 
lipca 2018r.

Gmina Góra jest jednym z pię-
ciu samorządów, w których po-
wstaną przyszkolne pływalnie 

w ramach programu „Dolnoślą-
ski Delfinek”. Na jego realizację 
Gmina Góra pozyskała obecnie 

1 250 000 zł z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego. Natomiast Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki ma 
wspomóc gminny budżet kwotą 
1 300 000 zł. 

AG

Nowy chodnik
Na ulicy Jodłowej powstanie nowy chodnik. 

AG

Jest to I etap prac w ramach 
inwestycji pn: „Budowa 
chodników z przebudową 
nawierzchni ulicy Jodłowej 
”, gdzie obecnie zostanie wy-
budowany chodnik po lewej 
stronie ulicy idąc od ul. Leśnej 
w kierunku ul. Starogórskiej. 
Prace wykonuje Przedsiębior-
stwo Drogowo-Melioracyjne 
DROGOMEL z Góry. 
Wartość robót ustalonych  
w umowie z wykonawcą wy-

nosi 89 432,07 zł., natomiast 
termin zakończenia prac za-
planowano na dzień 14 sierp-
nia 2018r., który sądząc po 
dużym zaangażowaniu firmy 
DROGOMEL, zostanie wy-
konany wcześniej.

AG

Boisko w Witoszycach
W dniu 30.05.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy za-
dania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska ze 
sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach”. Wykonawcą robót 
budowlanych będzie Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” 
Renata Przybylska z Leszna. 

Zakres prac budowlanych obej-
muje : 
- wykonanie boiska wielofunk-
cyjnego o wym. 30,0x44,0 m 
do n/w gier; boisko do piłki 
ręcznej/nożnej – nawierzchnia 
sztuczna trawiasta, przepusz-
czalna, podbudowa elastyczna 
przepuszczalna poliuretanowa 
gr. min. 35 mm typu ET lub 
inna równorzędna, wymiary 
zewnętrzne boiska 30,0x44,0 
m, kolor nawierzchni zielony, 
kolor linii biały; boisko do ko-
szykówki – wymiary zewnętrz-
ne boiska 26,0x15,10 m, kolor 
nawierzchni zielony, kolor li-
nii żółty; boisko do siatkówki 
– wymiary zewnętrzne boiska 
18,0x9,0 m, kolor nawierzch-
ni zielony, kolor linii niebieski; 
wykonanie wzdłuż dwóch krót-
szych boków boiska piłkochwy-
tów o wysokości 6,0 m; wyko-

nanie ogrodzenia panelowego  
o wysokości 4,0 m dokoła bo-
iska; w północno-wschodniej 
ścianie zamontowanie furtki 
oraz bramy dwuskrzydłowej; 
wykonanie ławy betonowej 
C16/20 oraz montaż obrzeża 
betonowego 8x30 cm dokoła 
boiska; wykonanie oświetlenia 
boiska; montaż wyposażenia 
boiska: bramki do piłki ręcznej -  
2 szt., kosze do koszykówki – 2 
szt., zestaw do siatkówki.
Termin zakończenia ro-
bót budowlanych do dnia 
02.09.2018r. Gmina Góra 
otrzymała na ten cel dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go, w ramach Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej 
2018 w wysokości 140 000,00 
zł.
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Budowa obwodnicy Góry
W dniu 03 listopada 2015r. 
została podpisana umowa po-
między firmą Kobylarnia S.A. 
a Dolnośląską Służbą Dróg  
i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) 
na wykonanie zadania pn.: “Bu-
dowa obwodnicy Góry w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 323 
– jako kontynuacja budowy 
przepraw przez Odrę.” Najko-
rzystniejszą ofertę wyłoniono 
w postępowaniu przetargowym 
w formule „zaprojektuj-wybu-
duj”. Wykonawca po uzyskaniu 
(jeszcze w 2016 r.) koniecznych 
opinii i uzgodnień dokumenta-
cji projektowej, wystąpił w roku 
2017 do Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu 
(DUW) z wnioskiem o wydanie 
decyzji – zgody na realizację in-

westycji drogowej (w trybie tzw. 
„spec ustawy”). 
Pomimo starań władz Gminy 
Góra oraz Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Wojewoda 
Dolnośląski obwieszczeniem  
o wydaniu decyzji odmownej  
o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej z dnia 17 
maja 2018r. odmówił General-
nemu Wykonawcy, który działa  
w imieniu DSDiK we Wrocła-
wiu wydania ZRID-u (decyzji 
– zgody na realizację inwestycji 
drogowej). Zaznaczyć należy, że 
w toku postępowania prowadzo-
nego przez DUW dla wydania 
ZRID-u, Wykonawca uzupeł-
niał dokumentację projektową 
wg. wskazań niniejszego Urzędu, 
uzyskując kolejne postanowie-

nia, od których w trybie ustawy 
Kodeks Postępowania Admini-
stracyjnego nie ma możliwości 
złożenia zażalenia.
Można zatem stwierdzić, iż los 
przyszłej obwodnicy Góry spo-
czywa w rękach Wojewody Dol-
nośląskiego i to od niego zależy 
termin rozpoczęcia jej budowy.
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego, który pozyskał 
środki finansowe z zewnątrz  
w kwocie ponad 36 mln zł, przy 
wsparciu Burmistrz Góry doko-
nał wszelkich starań dla sfinali-
zowania tego zadania.

Będzie droga łącząca os. Kazimierza 
Wielkiego z os. Mieszka I
Gmina Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Progra-
mu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów po-
przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości  
1 382 698zł.

W ramach zadania planuje się 
budowę drogi łączącej os. Kazi-
mierza Wielkiego z os. Mieszka 
I z włączeniem do drogi po-
wiatowej 1069 relacji Góra – 
Strumienna wraz budową ciągu 
pieszo – rowerowego, zjazdy,   
odwodnienie ulicy (kanalizacja 
deszczowa), trawniki oraz nowe 
nasadzenia drzew i krzewów. 
Nowa droga o dł. 820mb bę-
dzie gminną drogą publiczną 
(dwukierunkowa) o szer. 6m 
wzdłuż której będzie biegł ciąg 
pieszo – rowerowy o szer. 3m.
W ramach budowy drogi zosta-
nie wykonana nowa organizacja 
ruchu poziomego oraz oznako-
wanie pionowe.

Ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3 
m będzie oddzielony od jezdni 
pasem zieleni szer. 1,5-2,0m. W 
miejscach różnic wysokości pro-
jektowanych ciągów, a istnieją-
cym terenem przekraczających 
0,5 zaprojektowano montaż ba-
rierek ochronnych U-11na wy-
sokości 1,2m. Zarówno droga 
jak i ciąg pieszo – rowerowy zo-
stanie oświetlona poprzez lampy 
drogowe z oprawami typu led 
zasilanymi  energią odnawialną.

AG

INFORMACJA O PARKOWANIU
W TRAKCIE „DNI GÓRY”

29 CZERWCA – 1 LIPCA 2018 r.
 

WSKAZUJE SIĘ MIEJSCA PARKINGOWE:
- PRZY HALI ARKADIA – WJAZD OD STRONY UL. 
SZKOLNEJ I SPORTOWEJ,
- UL. SZKOLNA,
- UL. MICKIEWICZA, PARKINGI W OKOLICY URZĘ-
DU MIASTA I GMINY,
- UL. ARMII POLSKIEJ,
- UL. GŁOWACKIEGO
- UL. LEŚNA,
- UL. WIOSNY LUDÓW,
- UL. TARGOWA,
- UL. GŁOGOWSKA,
- PLAC BOLESŁAWA CHROBREGO.
 
DOJŚCIE NA STADION OŚRODKA KULTURY FIZYCZ-

NEJ PRZY UL. SPORTOWEJ W GÓRZE ZE WSKAZA-
NYCH MIEJSC ZABIERA OK. 10 MINUT.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WSKAZAŃ KIERUJĄ-
CYCH RUCHEM.

L sesja Rady Miejskiej Góry
Sesja odbyła się w dniu 21 czerwca, w obecności 19 radnych. Sesję otworzył Przewodniczący RM Jerzy Kubicki. Po wysłuchaniu hejnału Góry radni rozpoczęli 
obrady. Na początku sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawiła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz.

W okresie międzysesyjnym Bur-
mistrz Góry wydała 36 zarządzeń 
i dotyczyły one przede wszystkim 
powołania komisji przetargowych 
w celu rozpatrzenia ogłaszanych 
przetargów na wykonanie gmin-
nych inwestycji. Zamówienia 
publiczne natomiast dotyczyły 
m.in. remontu świetlicy wiejskiej  
w Grabownie,  wykonania elewa-
cji i przebudowy klatki schodowej 
w budynku przy ul. Narutowicza 
w Górze, rewitalizacji wieży gło-
gowskiej etap II, realizacji prac 
budowlanych (c.o.) dla OSP  
w Osetnie, przełożenia nawierzch-
ni  pl. Bolesława Chrobrego (po-
łożona zostanie kostka granitowa 
różnej wielkości, ustawione nowe 
ławeczki oraz wykonana fontan-
na). Burmistrz poinformowała 
także, że nowe ławeczki zostaną 
ustawione przed aktualnie re-
montowanym budynkiem inter-
natu (ul. Kościuszki) oraz przy 
ul. Zielonej. Zwróciła też uwagę, 
na fakt, że urządzenia na kilku 
placach zabaw w Górze zostały 
zdemontowane. Był to zabieg 
konieczny z uwagi na stan owych 
urządzeń i bezpieczeństwo dzieci. 
Place zabaw będą wyposażone  
w nowe urządzenia (ul. Sikorskie-
go, Norwida), a także ten przy ul. 
Sosnowej, gdzie na wyposażenie 
pozyskano fundusze z konkursu 
ogłoszonego przez LGD. Ponadto 
w okresie międzysesyjnym Bur-
mistrz Góry umorzyła, odroczyła 
bądź rozłożyła na raty dla  kilku 

osób zobowiązania podatkowe, 
miała miejsce sprzedaż mieszka-
nia komunalnego, rozpatrywa-
ne są wnioski o dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków (wpłynęło 16 wniosków). 
Natomiast na wymianę źródeł 
ciepła wpłynęło wniosków 60. 
Od września br. na wymianę tę 
będzie można uzyskać dofinan-
sowanie w wys. 85 % z Funduszu 
RPO. Burmistrz wystąpiła także 
do Wojewody Dolnośląskiego 
o powołanie Gminnej Komisji 
do szacowania strat rolniczych 
wynikających z panującej suszy. 
Wojewoda taką komisję powołał 
i rolnicy mogą składać do Gmi-
ny wnioski. Już wpłynęło ponad 
60 takich wniosków. Burmistrz 
podziękowała także Fundacji Po-
mocy Szkole im. E. Michniewicza 
za napisanie projektu grantowe-
go i uzyskanie ponad 400 tys. zł 
na realizację programu dla dzieci  
w wieku 3-4 lata. Wyjaśniła także, 
że w związku z decyzją Wojewody  
o wstrzymaniu budowy Obwod-
nicy Góry wraz z Marszałkiem 
Woj. Dolnośląskiego złożyli od-
wołanie w tej sprawie do Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju.  
W lipcu w Górze będzie przeby-
wał Marszałek Cezary Przybylski, 
który na konferencji prasowej wy-
jaśni wszystkie aspekty dotyczące 
budowy obwodnicy. Wspomniała 
także o ważnych wydarzeniach,  
w których uczestniczyła, dziękując 
organizatorom za ich realizację. 

W dalszej części radni przystąpi-
li do głosowania poszczególnych 
uchwał, a tych było 12. Wszyst-
kie uchwały były przyjmowane, 
po wysłuchaniu stanowiska Ko-
misji właściwych dla tematyki 
uchwały, jednogłośnie (m.in. 
uchwala zmieniająca uchwa-
łę budżetową Gminy Góra na 
rok 2018; w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Woj. 
Wielkopolskiego (wsparcie szpi-
tala w Lesznie na zakup sprzętu 
z uwagi na fakt, że 8 % miesz-
kańców Gminy korzysta z usług 
tego szpitala), w sprawie planu 
sieci publicznych przedszkoli,  
w sprawie wprowadzenia regu-
laminu korzystania z krytej pły-
walni „Delfinek”, kręgielni, wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego 
w Witoszycach; w sprawie zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholo-
wych i maksymalnej liczby ze-
zwoleń na sprzedaż tychże napo-
jów (tutaj Przewodniczący RM J. 
Kubicki wyjaśnił, że 34 sołectwa 
pozytywnie wypowiedziały się w 
sprawie, jedno sołectwo nie za-
jęło stanowiska). Ponadto radni 
głosowali w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Góry i w 
sprawie określenia zasad gospoda-
rowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność Gminy. Tyl-
ko w jednym przypadku i Komi-
sja i radni (również jednogłośnie, 
ale negatywnie) zaopiniowali 

uchwałę dotyczącą zmniejszenia 
wynagrodzenia Burmistrz Góry. 
Negatywna opinia radnych wy-
nikała z faktu, że wynagrodzenie 
Burmistrz nie przekracza 12 525, 
94 zł, od 2 lat nie było też pod-
noszone, a więc w myśl nowej 
ustawy nakazującej zmniejszenie 
wynagrodzeni o 20 % nie ma to 
uzasadnienia. Uchwała ta musiała 

być głosowana ze względu na wej-
ście w życie nowego rozporządze-
nia Rady Ministrów z 15.V.2018 
r. w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych.
W związku z brakiem interpelacji 
i zapytań, wolnych głosów  
i wniosków Przewodniczący RM 
obrady sesji zakończył.

E. mAćKOwSKA
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Jubileusz 25-lecia firmy Runoland
15 czerwca br. górowska firma Runoland Sp z o.o. Sp. J. obchodziła Jubileusz 25-lecia istnienia. 
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięła m.in. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Sta-
rosta Górowski Piotr Wołowicz, Zastępca Burmistrz Góry Andrzej Rogala oraz przedstawiciele 
lokalnych instytucji i przedsiębiorstw.

Na ręce Prezesa Zarządu Bogu-
sława Leśniewskiego Burmistrz 
Góry złożyła gratulacje oraz naj-
lepsze życzenia dalszej aktywnej 

działalności i obecności na ryn-
ku polskim i zagranicznym. 
O firmie: Runoland to rodzin-
na firma, której siedziba mieści 
się w Górze. Jak sama nazwa 
wskazuje, Runoland zajmuje się 
również przetwórstwem runa 
leśnego pochodzącego z che-
micznie czystych, nieskażonych 
terenów borów dolnośląskich. 
Dewizą firmy Runoland jest 
nie tylko dbałość o wspaniały 
smak przetworów, ale również 
o zdrowie klientów. Dlatego na 
próżno szukać w nich środków 
konserwujących, wzmacnia-
czy smaku czy też spulchnia-
czy. Firma stara się wydobywać  
z surowców naturalny smak  
i aromat bez pomocy barwni-
ków i aromatów. Wszystkie pro-
dukty są produktami naturalny-
mi, a smak zawdzięczają naturze. 
Dzięki minimalnej obróbce ter-
micznej żywność zachowuje wy-
soką jakość i jest bogata w wita-

miny. Firma Runoland surowce 
do produkcji wyrobów ekolo-
gicznych pozyskuje wyłącznie 
z certyfikowanych gospodarstw 

rolnych i czystych ekologicznie 
obszarów leśnych. Umożliwiło 
to wystąpienie o przeprowa-
dzenie certyfikacji zgodności 
ekologicznej. Od roku 2005 
Runoland posiada Ekologiczny 
Certyfikat Zgodności, wydany 
przez Jednostkę Certyfikującą 
EKOGWARANCJA sp. z o.o. 
z Lublina, który jest co roku 
odnawiany. Firma Runoland na 
początku miała w swej ofercie 
zaledwie kilka produktów z cer-
tyfikatem ekologicznym, w tej 
chwili może zaproponować po-
nad 50 różnych produktów eko-
logicznych.  Firma posiadając 
ponad 20-letnie doświadczenie 
w zakresie przetwórstwa żyw-
ności, wypracowała sobie do-
skonałych dostawców, którym 
może zaufać. To między innymi 
dzięki ich pasji i ciężkiej pracy 
produkty cieszą się tak dobrą 
opinią wśród klientów. Firma 
Runoland w swych produktach 

kładzie nacisk na ich wyjątko-
wość. Ważne jest to, aby ich re-
ceptury były oryginalne, a zara-
zem smaczne. Dlatego w ofercie 
możecie Państwo odnaleźć takie 
rarytasy jak mus z czarnego bzu, 
mus z owoców leśnych, dżem 
rabarbarowo truskawkowy, 
dżem agrestowy z imbirem oraz 
pikantną mieszankę grzybów le-
śnych. Ciągły wzrost zaintereso-
wania przetworami, przyczynił 
się do wprowadzenia w firmie 
dodatkowych systemów jakości: 
certyfikat ekologiczny,  Haccp, 
ISO, IFS. Jako, że jest to firma 
rodzinna i w głównej mierze za-
leży jej na zadowoleniu klientów, 
jakość to jej hasło przewodnie. 
Potwierdzeniem tego są liczne 
nagrody: Wicemistrz Agro ligi 
2014, Gazela biznesu, Great 
Taste Award 2013 w Londynie i 
wiele innych. Runoland kładzie 
duży nacisk, aby przetwory 
były nie tylko smaczne, ale  
i bezpieczne. Dlatego zarówno 
surowce używane do produkcji, 
jak również gotowe przetwory, 
badane są w przyzakładowym 
laboratorium. Dużą część 
badań zleca certyfikowanym 
laboratoriom zewnętrznym, aby 
mieć pewność , że do produkcji 
używa tylko najwyższej jakości 
surowców. Górowski Runoland 
obecny jest nie tylko w Polsce. 
Przetwory z Góry goszczą na 
stołach, m. in. w Australii, Ka-
nadzie, USA, Ameryce Połu-
dniowej, Serbii, Gruzji i wielu 
innych krajach Unii Europej-
skiej. 
(źródło: www.runoland.pl)

Konkursy na stanowiska dyrektorów
Na początku czerwca w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Górze odbyły 
się konkursy na stanowiska: Dy-
rektora Przedszkola Publicznego 
nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze 
oraz Dyrektora Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Glince.
Komisja konkursowa powołana 
Zarządzeniem Burmistrza Góry 
z dnia 25 maja 2018 r. w celu 
wyłonienia kandydata na sta-
nowisko dyrektora Przedszkola 
Publicznego nr 3  nie wyłoniła 
kandydata ze względu na błędy 
formalne. Konkurs będzie po-
wtórzony.

W przypadku konkursu na Dy-
rektora ZSPzOI w Glince ko-
misja konkursowa po wysłucha-
niu koncepcji funkcjonowania 
placówki przedstawionej przez 
2 kandydatów wskazała jako 
kandydata na dyrektora Panią 
Katarzynę Wiśniewską.
Stanowisko zostanie powierzo-
ne kandydatce przez Burmistrza 
Góry z dniem 1 września 2018 
r. na okres 5 lat szkolnych.

Konwent sołtysów
28 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze odbył się Konwent 
Sołtysów. Oficjalnego otwarcia dokonała Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz witając wszystkich zgromadzonych i przedsta-
wiając program Konwentu. 

Po przybliżeniu zebranym te-
matyki spotkania głos zabrał 

Sekretarz Miasta i Gminy Góra 
Tadeusz Otto, który przedstawił 
sołtysom najważniejsze informa-
cje dotyczące Rozporządzenia  
o Ochronie Danych Osobo-
wych, które obowiązuje od 25 
maja br. na terenie Unii Euro-
pejskiej. Kolejnym punktem 
było omówienie uchwał Rady 
Miejskiej Góry w sprawie usta-
lenia maksymalnej liczby ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy 
Góra oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na tere-

nie Gminy Góra, a także trybu 
opiniowania ich przez jednost-

ki pomocnicze, czyli sołectwa.  
Z tematem tym zapoznała zgro-
madzonych Naczelnik Wydzia-
łu Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich Anna Kulesza. 
Ostatnim punktem było omó-
wienie przez Zastępcę Naczel-
nika Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Lucjana Żołnieruka 
tematyki szkód łowieckich oraz 
możliwości zgłaszania deklara-
cji udziału w konkursie „Nasza 
gmina piękna i zadbana”. Młodzi przyrodnicy ze Ślubowa

W r. sz. 2017/18 uczniowie klas 
IV-VI z ZSPiP w Ślubowie brali 
udział w sesji wiosennej Ogól-
nopolskiej Olimpiady „Olim-
pus” oraz Ogólnopolskim Kon-
kursie  Przedmiotowym  PAN-
DA. W zmaganiach ze swymi 
rówieśnikami w kraju wypadli 
znakomicie. W konkursie Pan-
da 2018 laureatami zostali: Ka-
mil Woziński II miejsce w kraju, 
Jakub Nowak - III, Aleksandra 
Bielawska - III, Adrian Janicki- em

VII, Mariusz Benik – IX.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Przedmiotowej „Olimpus” tytuł 
laureata otrzymali: Aleksandra 
Bielawska – V miejsce w kraju, 
Jakub Nowak- VII, Adrian Ja-
nicki – VII, Mariusz Benik – IX 
i  Barbara Czajkowska XII.
Wszystkim laureatom gratuluje-
my i życzymy podobnych sukce-

sów w nowym roku szkolnym. 
Uczniów do konkursu przygo-
towywała nauczycielka Bożena 
Gawlicz.
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II edycja „Aktywnej tablicy”
Miło nam jest poinformować, 
że Gmina Góra w ramach dru-
giej edycji (2018) Rządowego 
programu rozwijania szkol-
nej infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno
-komunikacyjnych – „Aktywna ta-
blica”  zakwalifikowała się do objęcia  
wsparciem finansowym z budżetu 
państwa na zakup pomocy dydak-

tycznych do Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole im. Janusza Korczaka 
w Ślubowie. 
W ramach udzielonego wsparcia 
finansowego szkoła może zakupić 
następujące rodzaje pomocy dy-
daktycznych:
- tablice interaktywną,
- projektor lub projektor ultrakrót-
koogniskowy,

- głośniki lub inne urządzenia po-
zwalające na przekaz dźwięku,
- interaktywny monitor dotykowy 
o przekątnej ekranu co najmniej 55 
cali.
Maksymalna kwota wsparcia finan-
sowego dla szkoły na zakup pomocy 
dydaktycznych wynosi 14 000,00 zł.

AG

Realizacja grantu w bibliotece
Filia Biblioteczna w Czerninie 
tętni życiem. Dzięki dofinanso-
waniu zdobytemu w projekcie 

„Kto czyta książki- żyje podwój-
nie” placówka rozszerzyła swo-
ją działalność o wiele działań 
kulturalnych. W maju odbyły 
się liczne spotkania z najmłod-
szymi czytelnikami, którzy 
mogli posłuchać fragmentów 
ciekawej literatury dziecięcej  
i wziąć udział w różnorodnych 
zajęciach artystycznych. Dla 

młodzieży zorganizowany został 
wyjazd do Teatru Miejskiego   
w Lesznie na spektakl „Jaskó-

łeczka” poruszający tak aktual-
ne dziś dylematy prawidłowych 
wyborów emocjonalnych za-
równo w sferze uczuciowej jak 
i moralnej. Emeryci i renciści  
z Czerniny i okolicznych wsi 
mogli natomiast obejrzeć w 
tymże teatrze sztukę Antonie-
go Czechowa „Wiśniowy sad” 
ukazującej degradację rosyj-

skiej szlachty. Dla niektórych 
uczestników była to pierwsza 
wizyta w teatrze. Nie należy więc 
się dziwić, że byli zachwyceni    
i przeżywali bardzo to spotkanie 
z „żywym słowem”.                                                                                           
Wiele wzruszeń i pozytywnych 
emocji dostarczył także „Wieczór 
poezji i muzyki”, podczas któ-
rego zgromadzona publiczność 
mogła posłuchać piosenek do 
słów znanych poetów i bardów  
w znakomitym wykonaniu 
Agaty Śliwińskiej, niezwy-
kle utalentowanej miesz-
kanki naszego regionu.  
W czerwcu odbyła się jeszcze jed-
na atrakcja dla dzieci. Był to ko-
rowód postaci literackich. Dzieci, 
a może bohaterowie ulubionych 
książek, przeszli ulicami Czer-
niny propagując czytelnictwo  
i chwaląc zalety książek. A potem 
były zagadki, rebusy, krzyżówki 
i piosenki związane oczywiście  
z książką.

i. BORYSOwSKA

Festiwal Nauki w SP3
W niedzielne popołudnie, 10 czerwca br. w hali sportowej 
OIimpia w Górze odbył się doroczny Festiwal Nauki Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Górze. 

Uroczystość rozpoczęła Dy-
rektor Szkoły Bożena Domań-
ska, która przywitała wszyst-
kich zgromadzonych na Sali, 

w tym gości: Burmistrz Góry 
Irenę Krzyszkiewicz, Starostę 
Górowskiego Piotra Wołowi-
cza, Dyrektora Banku PKO 
Zbigniewa Woźniaka oraz na-
uczycieli, pracowników szkoły, 
rodziców i uczniów. 
Z okazji święta szkoły Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz na ręce Dyrektor Bożeny 
Domańskiej złożyła gratulacje 
i podziękowanie dla Dyrek-
cji, nauczycieli, pracowników 
szkoły oraz rodziców, uczniów 
i wszystkich sponsorów za 
trud, poświęcony czas i ser-
ce i zaangażowanie włożone  
w przygotowanie i przeprowa-
dzenie Festiwalu Nauki. Bur-
mistrz podziękowała także za 
stworzenie atmosfery życzliwo-
ści i dobrej zabawy, za bogaty 

i różnorodny program imprezy, 
który zachęca do wspólnej po-
dróży po świecie nauki i sztu-
ki.  Wszystkim nauczycielom, 

uczniom i rodzicom Burmistrz 
Góry złożyła najlepsze życzenia 
dalszej wspaniałej działalności 
i współpracy oraz wielu wspól-
nych imprez i przedsięwzięć. Po 
części oficjalnej sceną zawładnęli 
uczniowie, którzy prezentowali 
układy taneczne, piosenki i inne 
umiejętności. Na wszystkich 
obecnych czekały stoiska m.in.  
z pierogami, ciastem, kukury-
dzą, popcornem i inne. W salach 
lekcyjnych prezentowane były 
ciekawe doświadczenia, lekcje 
pokazowe, sprzęty itp. Kto był 
w tym dniu na szkolnym fe-
stiwalu, mógł z całą pewnością 
uznać to niedzielne popołudnie 
za niezwykle udane.

REd.Superniania w Gminie Góra
Biblioteka Miejska w Górze re-
alizuje zadanie „Młodzi czytają 
– rozczytana Góra”, na które uzy-
skano dofinansowanie z programu 
„Partnerstwo dla książki”.  Partne-
rem Biblioteki przy realizacji za-
dania jest Stowarzyszenie Młodzi 
Młodym. Projekt „Młodzi czytają 
– rozczytana Góra” ma na celu ak-
tywizację dzieci i młodzieży wokół 
wydarzeń promujących literaturę  
i czytelnictwo.  Wszystkie działania 
skierowane są do osób młodych  
i organizowane są w trzech loka-
lizacjach: w Bibliotece Miejskiej,  
w Filii Bibliotecznej w Czerninie, 
w Filii Bibliotecznej w Chróścinie.
Dzięki programowi „Młodzi 
czytają” górowskie placówki, 

18 czerwca 2018 r., odwiedziła 
podczas spotkań autorskich zna-
na psycholog dziecięca, autorka 
książek, Superniania Dorota Za-
wadzka. Do Góry przyjechała 
prosto z Rabki, gdzie uczestniczyła  
w uroczystości 50 – lecia  Orderu 
Uśmiechu. Sama Order ten otrzy-
mała w 2014 r.
Pierwsze spotkanie odbyło się  
w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym z Oddziałami Integracyjny-
mi w Glince (Filia Biblioteczna 
w Chróścinie), drugie w Filii Bi-
bliotecznej w Czerninie, a trzecie 
w Bibliotece Miejskiej w Górze. 
Wszystkie trzy spotkania były in-
teresujące i dotyczyły ważnych 
tematów. Dorota Zawadzka mó-

wiła między innymi o prawach 
dziecka, o zasadach bezpiecznego 
korzystania z Internetu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem mediów 
społecznościowych, o szansach ja-
kie daje szkoła. Na co dzień Dorota 
Zawadzka jest ambasadorką akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom, dla-
tego podczas każdego spotkania, 
polecała dobre książki do czytania 
dla dzieci i młodzieży. Wszystkim 
placówkom Superniania sprezento-
wała książki takie jak „Historia Ire-
ny Sendlerowej” czy „7 dni”, a każ-
dy uczestnik spotkania autorskiego 
otrzymał „Konwencję o prawach 
dziecka”, magnes na lodówkę i ba-
lon. Z całą pewnością można uznać 
spotkania za udane, tym bardziej, 

że treści przekazywane przez Do-
rotę Zawadzką były wartościowe  
i ważne. Na atrakcyjność spotkań 
autorskich wpłynęła również 

barwna, pozytywna osobowość Su-
perniani.

Bm
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102. urodziny Eugenii Styczyńskiej
23 maja br. 102. urodziny obchodziła mieszkanka Góry Pani Eugenia Styczyńska. Z tej okazji 
Jubilatkę odwiedziła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Urszula Szmydyńska. 

Na ręce Jubilatki Burmistrz 
Góry w imieniu władz samo-
rządowych oraz mieszkańców 

Gminy Góra złożyła najserdecz-
niejsze życzenia wraz z bukietem 
czerwonych róż i koszem słod-

kości. 
Pani Eugenia urodziła się 23 
maja 1916 roku w miejsco-

wości Stuksze, powiat Kowno.  
W 1938 roku w Warszawie po-
ślubiła Jana Styczyńskiego. Do 

dnia wybuchu II wojny świa-
towej – 1 września 1939 roku 
Państwo Styczyńscy mieszkali 
w Warszawie, przy ul. Koszyko-
wej 45/8. Po wojnie zamieszkali 
w okolicy Troków na Wileń-
szczyźnie. Pani Eugenia przy-
jechała transportem do Góry  
w 1945 roku, natomiast Jej 
mąż, żołnierz II Armii dołączył 
do żony na przełomie 1946-
1947 roku. Państwo Styczyńscy 
prowadzili w Górze przy ul. Ko-
ściuszki własny sklep masarski. 
Mąż Pani Eugenii zmarł w 2008 
roku. Jubilatka doczekała się  
5 dzieci, 6 wnuków i 6 prawnu-
ków. Często wspomina czasy 
młodości, szczególnie okres za-
poznania się z mężem. Obecnie 
jest pod opieką rodziny.

Dzień Osadnika i Mieszkańca Wsi
Święto rozpoczęło się o godz. 
16.00 uroczystą Mszą Św.  
w kościele pw. św. Michała Ar-
chanioła w Chróścinie, którą 
odprawił proboszcz parafii ks. 
kanonik Jarosław Grabarek. 
Oprawę muzyczną Mszy zapew-
nił zespół „Osetnopolanie”. Dal-

sze obchody uroczystości miały 
miejsce w plenerze na tzw. „do-
linie”. Na początku przywitano 
wszystkich gości, wśród których 
byli: Zastępca Burmistrz Góry 
Andrzej Rogala, Starosta Po-
wiatu Górowskiego Piotr Woło-
wicz, Ksiądz Kanonik Jarosław 
Grabarek, Sołtys Witoszyc Józe-
fa Średniawa, Sołtys Radosławia 
Zenon Lewandowski oraz osad-
ników i mieszkańców Chróściny  
i okolicznych miejscowości.  
Z okazji święta Z-ca Burmistrz 
Góry Andrzej Rogala w imie-
niu Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz na ręce Sołtys 
Chróściny Katarzyny Maksym-
czuk złożył gratulacje i podzię-
kowanie za trud, poświęcony 
czas i zaangażowanie włożone 
w przygotowanie uroczysto-
ści oraz za utrwalanie pamięci  
o losach Polaków przesiedlonych 
z Kresów Wschodnich. Do po-

dziękowań dołączył się również 
Starosta Piotr Wołowicz. Po 
części oficjalnej sceną zawład-
nęli przedszkolaki i uczniowie 
klasy II z Zespołu Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole w Wi-
toszycach, którzy prezentowali 
piękne układy taneczne, po nich  

w kilku odsłonach prezentował 
się Zespół „Osetnopolanie”, 
atrakcją wieczoru był także 
występ Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Mażoretki „Artis” 
Góra wraz ze starszymi Mażo-
retkami. Dodatkowo poza sceną 
był pokaz umiejętności jeździec-
kich prezentowany przez trzy 
piękne dżokejki oraz można 
było powalczyć w wielkich pił-
kach. Na wszystkich obecnych 
czekały pierogi, ciasto, grill  
i wiele innych przyjemności 
oraz atrakcji. Cała uroczystość 
przebiegała w miłej atmosferze, 
starsze pokolenie integrowało 
się z młodzieżą i dziećmi po-
przez wspólne rozmowy i udział 
w różnych konkursach. Zwień-
czeniem imprezy była zabawa 
taneczna.

Km

Seniorzy się bawią
14 czerwca w Nowej Wiosce se-
niorzy zrzeszeni w Górowskim 
Stowarzyszeniu Klub Seniora 
„Pogodna Jesień” spotkali się na 

pikniku integracyjnym. W su-
mie na spotkaniu było 41 osób. 
W trakcie pikniku, tradycyjnie 
było ognisko, wspólne grillo-
wanie, a potem, przy muzyce 
akordeonistów wspólna zaba-
wa. Atmosfera była wspaniała, 
wszyscy bawili się do późnych 

godzin wieczornych. Piknik ten 
był jedną z wielu imprez zapla-
nowanych przez Stowarzyszenie 
w tym roku kalendarzowym. 

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują Jerzemu Maćkowskiemu, 
prezesowi KŁ „Bór” za nieod-
płatne udostępnienie stanicy 
myśliwskiej.
Wcześniej, bo 24 maja senio-
rzy  spotkali się na corocznych 
obchodach Dnia Matki. Na 

spotkaniu obecna była również 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, Dyrektor OPS Edyta 
Lisiecka, Dyrektor DK Da-
nuta Piwowarska-Berus. Przy-
byli także członkowie zespołu 
śpiewaczego „Niezapominajki” 
prowadzone przez kierownika 
Arkadiusza Gustawa. Uroczy-
stość uświetniły swymi wystę-
pami najmłodsi górowanie czyli 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Górze. Witając 
gości, prezes Bronisław Barna 
wiele ciepłych słów skierował 
do Burmistrz Góry, dziękując 
za okazywane seniorom zrozu-
mienie, pomoc i wsparcie. Po-
dziękowania otrzymały także 
dyrektorki E. Lisiecka i D. Pi-
wowarska-Berus. Po występach 
artystycznych zespołu „Nieza-
pominajki” i uczniów z SP 3 
miał miejsce obiad i rozmowy  
w gronie znajomych do wieczo-
ra.

em

Ławeczka z okazji 25-lecia Radia Elka 
Na terenie Ośrodka Kultury Fi-
zycznej w Górze odbyła się uro-
czystość przekazania ławeczki  
z okazji 25-lecia Radia Elka i fir-
my Alberts. Ławeczka postawio-
na została przy siłowni napo-

wietrznej. W przekazaniu udział 
wzięła Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, Dyrektor OKF 
Ryszard Wawer oraz Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury  
i Sportu Izabela Baranowska. 

Radio Elka reprezentowane było 
przez redaktora Jarka Adamka.
Z okazji Jubileuszu Radia Bur-
mistrz Góry wspólnie z mło-
dzieżą z SP1 na ręce redaktora 
Radia Elka złożyła bukiet kwia-

tów oraz najlepsze życzenia dla 
wszystkich pracowników Radia. 
Młodzież obdarowana została 
gadżetami promocyjnymi Ra-
dia Elka i zaprezentowała ukła-
dy taneczne. Góra jest kolejną 
miejscowością, której przeka-
zana została czerwona ławeczka 

z okazji jubileuszu Radia Elka. 
Niedawno identyczne ławeczki 
trafiły do Jemielna, Niechlowa, 
Bojanowa, Święciechowy, Go-
stynia, Wschowy i innych miej-
scowości w regionie.

AG
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Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
W piątkowe popołudnie 25 
maja, na górowskim rynku 

odbyła się uroczystość upa-
miętniająca 70. rocznicę 
skazania Rotmistrza Witol-
da Pileckiego na karę śmier-
ci oraz wykonania wyroku. 
W tym dniu, z inicjatywy 
Ochotniczego Hufca Pracy 
w Górze oraz Stowarzyszenia 
Patriotyczna Góra pod Po-
mnikiem Wolności zorgani-
zowana została manifestacja 
patriotyczna, podczas której 
złożono wiązanki kwiatów. 
W wydarzeniu uczestni-
czyła Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz wraz z Za-

stępcą Andrzejem Rogalą. 
Uroczystość na pl. Chrobre-

go uświetniła młodzież prze-
brana w epokowe stroje oraz 

mażoretki UKS Artis, które 
wystąpiły przed zgromadzo-
nymi.
Druga część uroczystości od-
była się w Bibliotece Miej-
skiej, która była współorgani-
zatorem wydarzenia. Podczas 
spotkania w Bibliotece odby-
ła się dyskusja panelowa 
z udziałem przedstawiciela 
Instytutu Pamięci Narodowej 
poświęcona Rotmistrzowi Pi-
leckiemu. Spotkaniu towa-
rzyszyła wystawa o Witoldzie 
Pileckim przygotowana przez 
pracowników Biblioteki.

Biało-czerwone ABC
W dniach 30.05.-04.06.201 r. uczniowie ZSPiP w Witoszycach 
gościli w Żytomierzu na Ukrainie. Wyjazd był realizowany  
w ramach projektu  „ Biało-czerwone ABC. Program partnerski 
szkół”. 

Po przyjeździe młodzież zo-
stała powitana przez Wikto-
rię Laskowską-Szczur i gości-
ła w Centrum Polonijnym.  

W drugim dniu pobytu na 
Ukrainie, nasza młodzież zwie-
dzała Żytomierz. Wycieczka od-
była się pod hasłem „ Polski Ży-
tomierz”. Uczniowie zapoznali 
się z sylwetkami wybitnych 
Polaków związanych z tym mia-
stem.  Wysłuchali ciekawych hi-
storii związanych z I.J Paderew-
skim oraz poznali miejsca zwią-
zane z kompozytorem. Mieli też 
możliwość zapalenia zniczy na 
grobach rodzin Paderewskich, 
Moniuszko, Kraszewskich. 
Odwiedzili także Muzeum Ko-
smonautyki. W trzecim dniu, 
wraz z kolegami i koleżankami 
z Żytomierza, udali się do Ki-
jowa. Tutaj wzięli udział w ak-
cji „Szczęśliwa Rodzina- Zdro-
wa Ukraina”. Następnie, wraz   
z przewodnikiem, zwiedzali 
miasto. Poznali miejsca waż-
ne dla narodu ukraińskiego  
i polskiego m.in. Majdan.  

W czwartym dniu pobytu, wzię-
liśmy udział w procesji Bożego 
Ciała, która przeszła ulicami 
Żytomierza. Po południu, wraz 

z nowymi przyjaciółmi, uczest-
niczyliśmy w pożegnalnym wie-
czorku. Uczniowie zmierzyli 
swoją wiedzę historyczną z wie-
dzą uczniów z Ukrainy w qu-
izie historycznym, bawili się na 
dyskotece oraz rysowali plakaty 
pt. „Najlepsze wspomnienia  
z pobytu na Ukrainie”. Następ-
nego dnia rano, nadszedł czas 
pożegnań. Płaczom i przytula-
niu nie było końca. W drodze 
do Polski, grupa zatrzymała się 
we Lwowie, gdzie młodzież za-
paliła 100 zniczy na grobach 
Orląt Lwowskich. W Sądowej 
Wiszni spotkaliśmy się z roda-
kami z zespołu „Lilia” z którym 
szkoła w Witoszycach nawiązała 
współpracę. Szczęśliwie wró-
ciliśmy do domu nad ranem  
w dniu 05.06.2018r.

A. wESOłOwSKA

Szkoła Młodych Patriotów
W mijającym roku szkol-
nym uczniowie z kl. I-VII 
Zespołu Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole w Ślubowie bra-
li udział w Ogólnopolskim 
Konkursie „Szkoła Młodych 
Patriotów” – V edycja. Mieli 
do wykonania 9 zadań, a były 
to m.in. wywiady na temat 
patriotyzmu, malowanie pla-
katów z okazji 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości, 
konkurs historyczny „Hi-
storia Polski a patriotyzm”, 
„Patriotyzm w literaturze 
lokalnej”, konkurs recytator-
ski o tematyce patriotycznej, 
tworzenie Kodeksu Młodego 

Patrioty i inne. Organizato-
rem konkursu było Studium 
Prawa Europejskiego w War-
szawie, a szkolnym koordy-
natorem nauczycielka Elż-
bieta Maćkowska. W wyni-
ku podjętych przez uczniów  
i nauczycieli zadań szkoła  
w Ślubowie otrzymała Cer-
tyfikat Szkoły Młodych 
Patriotów, a uczniowie za 
udział w szkolnych konkur-
sach zostali  uhonorowani 
nagrodami książkowymi. 
Gratulujemy!

REd.

Dzień strażaka
25 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 
oraz Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Katarzyna Sadowska. 

Po wprowadzeniu pocztu sztan-
darowego, odśpiewaniu hymnu 
państwowego i wciągnięciu flagi 
na maszt głos zabrał Komen-

dant Powiatowy PSP w Górze 
bryg. Krzysztof Panocha, któ-
ry podziękował strażakom PSP  
i ochotnikom OSP za pełnio-

ną służbę, gotowość niesienia 
pomocy mieszkańcom Powiatu 
Górowskiego oraz zaangażowa-
nie w wykonywanie obowiąz-

ków. 
W dalszej części odczytano 
rozkazy nadające wyższe stop-
nie służbowe oraz medale „Za-

służony dla pożarnictwa”. Po 
wręczeniu nominacji i medali  
w imieniu władz samorządo-
wych gmin Powiatu Górow-
skiego Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz podziękował wszyst-
kim strażakom i druhom OSP 
za sprawowanie bezpieczeństwa 
nad mieszkańcami Powiatu Gó-
rowskiego oraz gotowość nie-
sienia pomocy w każdych wa-
runkach. Na ręce Komendanta 
PSP bryg. Krzysztofa Panochy 
bukiety kwiatów oraz drob-
ne upominki wręczyli Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz, Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz, Burmistrz Wąsosza Zbi-
gniew Stuczyk, Wójt Gminy 
Niechlów Beata Pona oraz Wójt 
Gminy Jemielno Jan Ucinek.

AG
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Polska droga do Niepodległości 
W dniu 24 maja, punktualnie o godz. 12.00 hejnałem z Wieży Głogowskiej rozpoczęły się uro-
czystości związane z otwarciem nowej wystawy w Wieży Głogowskiej pn. „Polska droga do Nie-
podległości”, którą przygotowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze.

Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego prowadzący uroczystość w 
imieniu obecnej na uroczystości 
Burmistrz Góry Ireny Krzyszkie-
wicz i Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 Lilianny Biedulskiej 
powitali zgromadzonych gości: 
Starostę Górowskiego Piotra 
Wołowicza, Wicestarostę Pawła 
Niedźwiedzia, Przewodniczącego 
Rady Gminy Góra Jerzego Ku-
bickiego, radnych Rady Miejskiej 
Góry, byłych Burmistrzów Góry, 
kierowników gminnych jedno-
stek organizacyjnych i spółek, 
dyrektorów szkół, przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych 
oraz uczniów i nauczycieli SP1 i 
mieszkańców Góry. 
Po przywitaniu prowadzący uro-
czystość zaprosili zgromadzonych 
do obejrzenia części artystycznej 
w wykonaniu uczniów SP1. Po 

jej zakończeniu głos zabrała Dy-
rektor Lilianna Biedulska, która 
przybliżyła tematykę wystawy. 
Dyrektor podziękowała także 
Burmistrz Góry Irenie Krzyszkie-
wicz za współpracę oraz wspiera-
nie działań szkoły, na której ręce 
złożyła bukiet czerwonych róż. 
W dalszej części głos zabrała Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
która podziękowała za przygo-
towanie w Wieży Głogowskiej 
wystawy, która wpisuje się w 
Program Obchodów 100-lecia 
Odzyskania Przez Polskę Nie-
podległości w Gminie Góra. 
Burmistrz Góry podkreśliła jak 
ważne w wychowywaniu młodych 
ludzi jest pielęgnowanie postaw 
patriotycznych i pamięci o dąże-
niu Polaków do życia w wolnym 
i demokratycznym kraju. Na 
ręce Dyrektor Lilianny Biedul-

skiej Burmistrz Irena Krzysz-
kiewicz złożyła podziękowanie 
za przygotowanie wystawy oraz 
edukację historyczną dzieci  
i młodzieży. 
Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie nagród i dyplo-
mów w konkursie literackim, 
którego tematyką była 100. 
rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Nagrody wręczy-
ła Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz.
Ostatnim elementem było zwie-
dzanie przez zgromadzonych 
wystawy w Wieży Głogowskiej 
oraz złożenie pamiątkowych 
wpisów do kroniki wystawionej 
na II piętrze budowli.

100 okrążeń na 100-lecie 
15 czerwca na Stadionie Miejskim w Górze odbyła się impreza 
sportowa „100 okrążeń na 100-lecie niepodległości”. Impreza 
jest jednym z punktów Programu obchodów 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości w Gminie Góra. 

W wydarzeniu udział wzięła 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz oraz Dyrektor Ośrodka 

Kultury Fizycznej Ryszard Wa-
wer. Burmistrz pogratulowała 
młodzieży chęci do wystarto-
wania w biegu, energii oraz 
wytrwałości. Podkreśliła także, 
że wszyscy startujący są zwycięz-
cami. Burmistrz Góry pogratu-
lowała również organizatorom, 
opiekunom oraz przedstawicie-
lom Euforii Biegacza, na czele  
z Robertem Gezelą – mierzą-
cym uczestnikom czas biegu. Po 
oficjalnym otwarciu zawodów 

przez Burmistrz Góry na star-
cie ustawili się uczniowie SP1, 
ZSPiP w Witoszycach, ZSPiP 

w Czerninie oraz ZS-PzOI  
w Glince, którzy z flagami naro-
dowymi przemaszerowali jedno 
okrążenie. Następnie rozpoczę-
to główny bieg, gdzie z każdej 
drużyny startował jeden zawod-
nik i po przebiegnięciu okrąże-
nia podawał „pałeczkę” kolejnej 
osobie ze swojej drużyny. Cel 
szczytny a impreza udana.

REd.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
22 czerwca 2018 r. dobiegł końca rok szkolny 2017/2018. W szkołach Gminy Góra odbyły się z tej okazji uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele 
UMiG wraz z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz.  

W Glince uroczystość rozpoczęła 
nauczycielka Joanna Dec, któ-
ra przywitała gości: Burmistrz 
Góry Irenę Krzyszkiewicz, Na-
czelnik Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu Izabelę Baranowską, 
Radnego Rady Miejskiej Góry 

Zbigniewa Przybylskiego, sołty-
sa Glinki Monikę Remiszewską, 
Przewodniczącą Rady Rodziców 
Justynę Michalską wraz z Radą, 
Dyrektor Danutę Paruch, na-
uczycieli, rodziców oraz uczniów 
szkoły. Po powitaniu gości przed 
publicznością wystąpili ucznio-
wie, którzy imieniu społeczności 

szkolnej w bardzo wzruszający 
sposób pożegnali odchodzące na 
emeryturę Dyrektor Danutę Pa-
ruch, katechetkę Jadwigę Delugę 
oraz sekretarkę Marię Nowak.
Po występach młodzieży głos 
zabrała Burmistrz Irena Krzyszkie-

wicz, która podziękowała obecnej 
Dyrektor za wzorową współpra-
cę, sprawne zarządzanie placów-
ką oraz stwarzanie warunków do 
integracji dzieci niepełnospraw-
nych. W uznaniu zasług ustępu-
jącej dyrektor Burmistrz Irena 
Krzyszkiewicz wręczyła nagrodę 
i bukiet czerwonych róż. Kwiaty 

wraz z drobnym upominkiem 
otrzymały odchodzące na emery-
turę pracownice szkoły – Jadwi-
ga Deluga oraz Maria Nowak. 
Burmistrz Góry podziękowała 
także Radzie Rodziców na czele 
z Przewodniczącą Justyną Mi-
chalską oraz wszystkim rodzi-
com za wspieranie działań szkoły.   
Z kolei Dyrektor Danuta Paruch 
podziękowała Burmistrz Góry za 
wspieranie inicjatyw podejmo-
wanych przez szkołę oraz otwar-
tość i zrozumienie. W niezwykle 
ciepłych słowach Dyrektor po-
dziękowała pracownicom, które 
również zakończyły swą drogę 
zawodową i przeszły na emery-
turę. Kwiaty i podziękowania na 
ręce przyszłych emerytek złożyły 
również przedstawicielki Rady 
Rodziców. Po oficjalnej czę-
ści nastąpił moment wręczenia 
świadectw i nagród dla uczniów 
szkoły. 
Kolejna uroczystość w której 
udział wzięła Burmistrz Góry 
odbyła się w Filii Bibliotecznej 
w Czerninie. Obecni byli także: 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej  

w Górze Danuta Biernacka, Pre-
zes Okręgowej Rady Łowieckiej 
w Lesznie i radny Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Maćkowski, radny 
Rady Miejskiej Góry Henryk 
Drozdowski, Przewodnicząca 
Rady Rodziców Ewa Niewia-
rowska oraz proboszcz parafii św. 
Wawrzyńca w Czerninie ks. Ja-
nusz Bobowski. Uroczystość roz-
poczęła się tradycyjnym walcem 
w wykonaniu uczniów klas III 
gimnazjalnych. Następnie mia-
ły miejsce wystąpienia Dyrektor 
Doroty Adamskiej, Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz, ks. Ja-
nusza Bobowskiego oraz Prezesa 
Jerzego Maćkowskiego. Nie oby-
ło się bez gratulacji dla uczniów, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki  
w nauce i sporcie. Wszyscy wy-
różniający się uczniowie otrzy-

mali okolicznościowe znaczki, 
a rodzice listy gratulacyjne. Na 
zakończenie Dyrektor Doro-
ta Adamska życzyła wszystkim 
uczniom, rodzicom i nauczycie-
lom bezpiecznych i udanych wa-
kacji i niezapomnianych wrażeń. 
W tym roku na emeryturę ze szkół 
Gminy Góra odeszły nauczy-
cielki: Barbara Podwińska-Buć-
kowska, Maria Ruman, Barbara 
Getner, Bogumiła Wyszyńska 
(SP nr1), Ewa Kaczmarek (ZSPiP  
w Ślubowie). Do nich Burmistrz 
Góry skierowała również życze-
nia, a przedstawiciele UMiG 
reprezentujący Burmistrz w 
tych szkołach przekazali kwiaty  
i drobne upominki.
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III  Międzykulturowa Majówka w Górze- La 3a Interkultura Majrendevuo
W dniach 19-24 maja 2018 r. we Wrocławiu i w Górze odbyła się III Międzykulturowa Majówka, której organizatorami byli Europejskie Centrum Edukacji Mię-
dzykulturowej i Klub Esperanto w Górze. 

W dniach 19-20 maja 2018 
r. odbył się we Wrocławiu VI 
Europejski Festiwal Piosenki 
Esperanckiej. Udział wziął ze-

spół śpiewaczy O”Kropy dzia-
łający przy GUTW w Górze 
pod kierunkiem Arkadiusza 
Gustawa oraz „Mali Esperan-

tyści” za Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Górze pod kierunkiem 

Lidii Nowak. Seniorzy z Góry 
otrzymali Nagrodę Publicz-
ności i II miejsce konkursowe  
(I miejsca nie przyznano). Dzie-

ci z górowskiej szkoły także zdo-
były wyróżnienie i II miejsce 
konkursowe (I miejsca nie przy-
znano). W niedzielny wieczór 

wszyscy uczestnicy III Między-
kulturowej Majówki tj. goście 

z Polski i ze świata spotkali się 
w Klubie Esperanto w Górze. 
Przy wspólnej kolacji pozna-
waliśmy się podczas rozmów, 

zabaw i wspólnego śpiewania.   
W poniedziałek wszyscy goście 
oraz miłośnicy esperanto z Góry 
uczestniczyli w AMO semina-
rium „Esperanto w służbie sztuk 
- sztuki w służbie esperantu”, 
które odbyło się w Czerninie, 
w nowoczesnej filii Biblioteki 
Miejskiej Góry. Prowadzącym 
był Wiceprzewodniczący UEA 
Stefan MacGill. Następnie 
udaliśmy się do Rydzyny, gdzie  
z przewodnikiem obejrzeliśmy 
i poznaliśmy historię Zamku 
oraz przyległego parku. Na po-
obiednią herbatkę wyruszyliśmy 
do Gostynia, gdzie zwiedzili-
śmy fabrykę herbat owocowych 
i ziołowych. Mieliśmy okazję 
do ich degustacji. We wtorek 
w sali   widowiskowej w Domu 
Kultury w Górze odbyło się IV 

Międzynarodowe Sympozjum 
„Ubarwienie codzienności ele-
mentami sztuki”. Prelegentami 
sympozjum byli: Małgorzata 
Komarnicka – Prezes Europej-
skiego Centrum Edukacji Mię-
dzykulturowej, wykładowca ję-
zyka esperanto, która omówiła 
temat „Dlaczego esperanto?” 
oraz przedstawiła najnowszy 
podręcznik do nauki języka 
esperanto,   Danuta Piwowar-
ska-Berus – Dyrektor Domu 
Kultury w Górze przedstawiła 
temat „Wpływ sztuki na czło-
wieka”, Regina Kumala – Pre-
zes Górowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku omawiała te-
mat „Jak przekazywać wiedzę 
seniorom”, Wiceprzewodni-
czący Światowego Związku 
Esperantystów Stefan MacGill 
dokonał podsumowania AMO 
seminarium. Artystka Elżbieta 
Wodała opowiedziała o swojej 
pasji „Obrazy z roślin – pasją  
i radością życia” zapraszając 
równocześnie na otwartą wy-
stawę swoich prac w sali klu-
bowej. Honorowym Patronem 
imprezę objęła Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz i Górowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Górze. Goście w czasie prze-

rwy zostali zaproszeni do de-
gustacji wyrobów z Domowej 
Spiżarni. W tym samym dniu 
dla chętnych były zorganizo-
wane warsztaty „Liściaki” pro-
wadzone przez Elżbietę Woda-
łę i „Wyroby szklane” , które 
poprowadziła Anna Gałuszka 
instruktorka zajęć z Domu Kul-
tury w Górze. W środę goście 
mogli obejrzeć zabytki i po-
znać historię naszego miasta. 
Podziwialiśmy średniowieczną 
studnię, Wieżę Głogowską, Ko-
ściół św. Katarzyny i Kościół 
Bożego Ciała oraz inne intere-
sujące obiekty. Przewodnikiem 
i tłumaczem była Teresa Sibilak 
– członek i nauczyciel w górow-
skim Klubie Esperanto. Spotka-
liśmy się także z Elżbietą Mać-

kowską w Pracowni Historii 
Ziemi Górowskiej, gdzie goście 
mogli obejrzeć zebrane zbiory  
i usłyszeć ciekawe opowieści. 
W godzinach popołudniowych  
w Domu Kultury dla uczest-
ników III Międzykulturowej 
Majówki oraz mieszkańców 
Góry odbyło się uroczyste za-
kończenie z udziałem Ireny 
Krzyszkiewicz Burmistrz Góry 
oraz innych zaproszonych gości. 
Po części oficjalnej wypełnionej 
przemówieniami i podzięko-
waniami odbyła się część arty-
styczna. Przed publicznością 
wystąpiły dzieci czteroletnie  
z Przedszkola Publicznego nr 
1 w Górze, które zaśpiewały 
piosenkę w języku esperanto,  
a także zatańczyły taniec „Moja 
Maryneczka”. Potem zaprezen-
towali się „Młodzi esperantyści” 
i Zespół O’Kropy, a następnie 
Zespół Big Band działający przy 
Domu Kultury. Usłyszeć można 
było także utwory wykonane 
przez wokalistki sekcji wokal-
nej Domu Kultury. Ostatnim 
elementem był występ Jeana 
Marca Leclercqa (JoMo) z Tu-
luzy oraz gości z Bułgarii, któ-
rzy promując tradycję   i święto 
Bułgarii porwali wszystkich do 

narodowego tańca bułgarskiego. 
Po tak pełnym emocji i wra-
żeń artystyczno-muzycznych 
dniu pojechaliśmy na uroczystą 
pożegnalną kolację do wsi Ja-
strzębia, gdzie ugościła nas gó-
rowska esperantystka Bożenka 
Zajączkowska z mężem, którzy 
przygotowali ognisko, kiełbaski 
i inne smakołyki. Był to wieczór 
wypełniony wspólnym śpie-
wem, tańcem, rozmowami i in-
tegracją wszystkich zebranych. 
W atmosferze   przyjaźni, ser-
deczności i życzliwości zakoń-
czyła się III Międzykulturowa 
Majówka  w Górze. 

KUPON NR 4
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 bę-
dzie losowana. Zachęcamy do udziału w konkursie.
c.d. pytań
37. Konspiracyjne pseudonimy J. Piłsudskiego w PPS to ………………………………………....
38. Z tym egzotycznym państwem J. Piłsudski toczył rozmowy dot. powołania tam legionów…....
39. Od którego roku lwowski Związek Strzelecki dysponował oddziałem kobiecym …………......
40. Pod jakim nazwiskiem J. Piłsudski wydał pracę „Geografia militarna Królestwa Polskiego”?
……………………………………………………………………………………………….…..
41. Od kogo J. Piłsudski otrzymał słynną Kasztankę- ulubionego potem konia?.................................
42. Gdzie został przewieziony J. Piłsudski po aresztowaniu w 1917 r. …………................................
43. W jaką grę planszową grywał J. Piłsudski w czasie pobytu w twierdzy Magdeburg ………..…..
44. Który z polskich oficerów towarzyszył Piłsudskiemu w Magdeburgu? …….................................
45. Gdzie przebywał J. Piłsudski, gdy urodziła mu się córka Wanda? ………….....……....................
46. Kto, w imieniu POW powitał J. Piłsudskiego na dworcu w Warszawie w XI 1918 r. ……...........................
Imię i nazwisko……………………………………....Tel……………………………….
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Z wizytą w Banku
Uczniowie klas I b i III b Szko-
ły Podstawowej Nr 3 w Górze 
już 29 maja rozpoczęli obcho-

dy swojego święta. Przyjęli oni 
zaproszenie od Dyrektora Ban-
ku PKO Zbigniewa Woźniaka  
i wzięli udział w zorganizo-
wanej tam wspólnej zabawie. 
Dzieciom towarzyszyły opie-

kunki SKO – Wioleta Leśniak 
i Jolanta Wilkosz. Gospodarze 
spotkania przygotowali dla ma-

łych klientów, którzy podzieleni 
zostali na trzy grupy, nie lada 
zabawy. Pierwszoklasiści pod 
bacznym okiem pracownika 
Banku wykonywali wspólnie 
plakaty zachęcające do założe-

nia kont internetowych SKO 
i JUNIOR. Ich starsi koledzy 
wzięli udział w zabawie pole-
gającej na zwiedzaniu banku  
i przeprowadzaniu wywiadów 
z pracownikami. Za udzielenie 
prawidłowych odpowiedzi na 
zadane pytania zbierali czaro-
dziejskie monety. Kolejna grupa 
sprawdzała swoje możliwości  
i umiejętności dotyczące tech-
nologii komputerowej. 
Czas spotkania upłynął bardzo 
szybko. Bankowcy zadbali też  
o wspaniałe prezenty dla milu-
sińskich. Każdy z uczestników 
wycieczki otrzymał niespo-
dzianki. Dodatkowym prezen-
tem były piłki podarowane dla 
obydwu klas. 
Ta wspaniała wizyta w Banku 
uwieńczona została na wspólnej 
fotografii.

Dzień Dziecka w Glince
1 czerwca to chyba, obok uro-
dzin i „gwiazdki”, najbardziej 
lubiany przez dzieci dzień w 
roku. I to nie tylko ze względu 
na wspaniałe prezenty, które 
wtedy otrzymują i są w abso-
lutnym centrum uwagi. Jak ten 
wyjątkowy dzień obchodziliśmy 
w naszej szkole? Oczywiście 
było zdrowo, wesoło i sporto-
wo. Dyrektor Danuta Paruch, 
złożyła wszystkim uczniom 
najserdeczniejsze życzenia  
z racji ich święta oraz wręczyła 
podziękowania zaproszonym 
gościom za wsparcie i pomoc 
przy organizacji tej uroczystości,  
a mianowicie Burmistrz Góry 
Irenie Krzyszkiewicz, radnemu 
Rady Miejskiej Góry Zbignie-
wowi Przybylskiemu, sołtys wsi 
Glinka Monice Remiszewskiej, 
Przewodniczącej Rady Rodzi-

ców Justynie Michalskiej oraz 
Samorządowi Uczniowskie-
mu wraz z opiekunem Patrycją 
Ratajczak, Prezesowi Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Daj szansę” Weronice Szcze-
paniak. Następnie przedszkola-
ki i uczniowie klas II - VII za-

prezentowali się w piosenkach  
o zdrowym odżywianiu, a  klasa 
VII wystąpiła z krótkim apelem 
na temat szkodliwości palenia 
tytoniu. Później było już tylko 

coraz zdrowiej, ponieważ klasy 
przygotowały zdrowe przekąski 
dla wszystkich, w których królo-
wały owoce, jogurty i chrupkie 
pieczywo. Ważnym elementem 
imprezy był też sport, każdy 
uczestnik dostał kartę startową 
i musiał zaliczyć 7 konkurencji 
sportowych. Rada Rodziców 
zorganizowała jako atrakcję 
dmuchany zamek i dmucha-
ne kule, z których ucieszyły się 
wszystkie dzieci, natomiast Zbi-
gniew Przybylski - Radny Rady 
Miejskiej, ufundował lody, jako 
uzupełnienie kalorii podczas 
zmagań sportowych. 

Jd

Rajd 100-lecia odzyskania Niepodległości
15 czerwca 2018 r. TPDiM „Spełnione Marzenia” zorganizo-
wało rajd 100-lecia Niepodległości Polski i Piknik Niepod-
ległej. Było to pierwsze z czterech wydarzeń poświęconych 
100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości zaplanowa-
nych do realizacji przez górowskie Towarzystwo. 

W rajdzie udział wzięli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Górze. Organizatorzy 
udekorowali uczestników wstą-

żeczkami biało-czerwonymi, 
część młodzieży otrzymała be-
rety wojskowe oraz chusty bia-
ło czerwone, natomiast kadra 
flagi w barwach narodowych. 
Utworzono szpaler z rowerów, 
odśpiewano hymn narodowy 
„Jeszcze Polska nie zginęła”,  
a  przy pomniku Wolności de-
legacja złożyła kwiaty i znicze  
w narodowych barwach oraz 
oddała ukłon bohaterom naro-
dowym. Po zakończeniu cere-
monii za samochodem pilotują-
cym utworzono grupy i ruszono 
na trasę rajdu. Starano się za-
chować bezpieczeństwo, grupy 
jechały w odstępach, całość raj-
du pilotował udekorowany sa-
mochód z nagłośnieniem, dzię-
ki czemu rajd przebiegał w rytm 
piosenek niepodległościowych 
i wojskowych. Trasa rajdu wyno-
siła 18,5 km, przebiegała przez 
Sławęcice, Strumienną, Górę, 
Jastrzębią, Starą Górę, Górę  
z metą w Parku „Solidarności”. 
Trasa rajdu była dość trudna ze 
względu na panujący upał, więc 
dzieciom rozdano napoje. Dro-
ga rajdu była piaskowa, kamie-
nista, asfaltowa oraz przebiegała 
przez drogi polne. W trakcie 
robiono przerwy, bo niektóre 
dzieci słabły, psuły się też ro-
wery, ale niezawodny pan Ro-
man sprawnie usuwał wszystkie 
awarie. Po powrocie do Góry  
i krótkim odpoczynku  rozpo-
czął się ciąg dalszy programu 
Piknik „Niepodległej”. Przy-

stąpiono do konkursu wiedzy 
o Niepodległej Polsce, który 
prowadziła Barbara Krawiec. 
Głównym zadaniem konkursu 

było edukowanie młodzieży, 
podnoszenie ich narodowej 
świadomości oraz przekazanie 
wiedzy o najważniejszym wy-
darzeniu w historii Polski. W 
zestawie konkursowym znaj-
dowały się 52 pytania, któ-
rych autorem był pracownik 
PCDNiPPP - Biblioteki Peda-
gogicznej w Górze Mirosław 
Żłobiński. Potem odczyt „Józef 
Piłsudski bohater narodowy”, 
wygłosiła mgr Iwona Błasz-
czyk. Przedstawiono również 
prace plastyczne pt. „Kasz-
tanka Marszałka”. Po części 
oficjalnej młodzież otrzymała 
poczęstunek zakupiony w re-
stauracji „ASTI”. Kulminacyj-
nym punktem programu było 
uroczyste częstowanie  tortem 
„Józefa Piłsudskiego z okazji 
100-lecia Niepodległości Pol-
ski”, upieczonego przez lokal-
ną piekarnię PSS „Społem”  
w Górze. Na zakończenie raj-
du jego kierownik Ryszard 
Górski podziękował za udział  
w imprezie, wręczył wszystkim 
uczestnikom książki, dyplomy 
oraz okolicznościowe koperty, 
które są historią tak pięknego, 
upamiętniającego narodowe 
święto wydarzenia. W rajdzie 
100-lecia Niepodległości Pol-
ski oraz Pikniku Niepodległej 
w Górze wzięło udział ponad 
50. dzieci, młodzieży, wycho-
wawców i opiekunów.

R. GóRSKi
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VIII Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze
Na terenie Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze odbyły się VIII Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze.

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się m.in. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Zastępca 

Naczelnika Wydziału Prewencji 
KPP w Górze nadkom. Grzegorz 
Zieliński, Dyrektor POSiR To-
masz Krysiak, Dyrektor Zespo-

łu Szkół Ogólnokształcących  
w Górze Magdalena Mielcza-
rek, dziekan dekanatu Góra 

zachód ks. Prałat Arkadiusz 
Wysokiński, Komendant Śro-
dowiskowego Hufca Pracy w 
Górze Zofia Świerszcz, przed-

stawiciele Stowarzyszenia Patrio-
tyczny Głogów i Patriotyczna 
Góra. Za oprawę muzyczną z ra-
mienia Domu Kultury w Górze 
odpowiadał Adrian Kasprzak. 
Uroczystość rozpoczęło odśpie-
wanie hymnu państwowego, a 
następnie przedstawienie celu 
zawodów. Prowadząca uroczy-
stość przypomniała również, że 
Manewry odbywają się w roku 
jubileuszowym 100-rocznicy 
odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Wszystkim, którzy 
udzielili wsparcia VIII edycji 
manewrów złożone zostały po-
dziękowania. Następnie głos 
zabrała Burmistrz Góry, która 
podziękowała organizatorom 
za kolejną edycję imprezy, któ-
ra organizowana jest na bardzo 
wysokim poziomie. Życzenia 
wspaniałej zabawy, zdrowej ry-

walizacji oraz satysfakcji z wyni-
ków Burmistrz Góry skierowała 
do uczestników Manewrów z 
różnych szkół regionu. Podzię-
kowała również Radiu Elka za 
patronat medialny od I edycji 
imprezy. Na ręce Komendant-
ki Hufca Pracy w Górze Zofii 
Świerszcz Burmistrz Góry zło-
żyła podziękowania oraz drobny 
upominek. Oficjalnego otwarcia 
imprezy dokonała Komendant 
Zofia Świerszcz. W dalszej czę-
ści kapitanowie drużyn wyloso-
wali numery startowe, po czym 
drużyny mogły przystąpić do 
wykonywania zadań. Nad po-
prawnym przebiegiem konku-
rencji czuwali sędziowie, na czele  
z głównym Zofią Świerszcz. 
Przed uczestnikami było m.in. 
strzelanie z broni krótkiej  
i długiej, rzut granatem, bieg  

z przeszkodami, czołganie, bu-
dowa stanowiska strzeleckie-
go, toczenie piłki strumieniem 
wody i inne. Celem manewrów 
jest wzbudzanie zainteresowania 
przysposobieniem młodzieży 
klas gimnazjalnych szkół podsta-
wowych i ponadgimnazjalnych, 
propagowanie przysposobienia 
obronnego jako atrakcyjnej for-
my spędzania czasu wolnego, 
podnoszenie sprawności fizycz-
nej i kreowania zdrowego stylu 
życia poprzez aktywny udział 
w imprezach sportowo-rekre-
acyjnych, integracja młodzieży, 
wdrażanie norm kulturalnego 
zachowania na imprezach spor-
towych, zabawa bez używek, 
promocja służb mundurowych 
oraz regionu.

REd.

Kolejny sukces w TRÓJCE!
Ogólnopolskie Konkursy Przedmio-
towe cieszą się wśród uczniów dużą po-
pularnością. Tym razem sukces odnie-
śli czwartoklasiści w Ogólnopolskim 
Konkursie Przedmiotowym PANDA 
z przyrody. Laureatem V miejsca jest 
uczennica klasy 4 a Lena Panek. Ko-
lejne miejsca zajęli uczniowie: Wik-

toria Gąszczak z klasy 4 b, Dawid 
Górski z klasy 4 b, Zuzanna Uba  
z klasy 4 a, Gabriela Licygiewicz  
z klasy 4 a oraz Aleksander Zda-
nowicz z klasy 4 b.   Również na 
poziomie klas szóstych mamy wy-
różnionych, są to uczniowie: Filip 
Grabowski z klasy 6 b, Julia Bogucka 

Ogólnopolskie sukcesy matematyczne
Ogromne sukcesy osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze w ogólnopolskich kon-
kursach matematycznych.

Poniżej przedstawiamy wyniki trzech 
ostatnich konkursów: Olimpus, Edi  
i Albus
Ogólnopolski Konkurs Olimpus - Se-

sja wiosenna 2018 - w którym uczest-
niczyło 3203 uczniów z wojewódz-
twa dolnośląskiego, pięciu uczniów 
z naszej szkoły zdobyło tytuł laureata.  

W kategorii III klasy gimnazjalne: 
Jakub Skiba. - 7 miejsce w Polsce,  
Adrian Kleparski - 8 m., Adam Zeid-
14 m. 

W kategorii klas IV szkół podstawo-
wych: Marcin Felski - 11 m., Zuzan-
na Uba - 13 m.
Ogólnopolski Konkurs Matema-

tyczny Edi - Panda, w konkursie 
uczestniczyło 1704 uczniów z woje-
wództwa dolnośląskiego. W kategorii 
klas II gimnazjalnych Kacper Skwa-
rek -zajął 3 m., 
W kategorii klas III gimnazjalnych: 
Weronika Olszak- 4 – m. , a Jakub 
Skiba wyróżnienie.
Ogólnopolski Konkurs Matema-
tyczny – Albus 2018 - w konkursie 
uczestniczyło 1807 uczniów z woje-
wództwa dolnośląskiego. W kategorii 
klas II Kacper Skwarek -1 miejsce w 
Polsce, a Kamil Majewski i Kacper 
Fijałkowski- wyróżnienie.
W kategorii klas III: Weronika Ol-
szak - 5 m., Wiktoria Izdebska - 9 m., 
a Jakub Skiba, Klaudia Kucharska i 
Justyna Mochol - wyróżnienia. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

AHK

z klasy 6 a oraz Ewa Kucharska z klasy 
6 c. Wszystkim laureatom gratulu-
jemy i życzymy samych sukcesów. 
Opiekunem uczniów była nauczy-
cielka  Marzena Gardys.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 24.05.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego.
Wykaz dotycz: 
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni całkowitej 0,1708 ha, położonej w obrębie Sołectwa Radosław, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 633/4.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Radosław.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 19 czerwca 2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego.
Wykaz dotycz: 
- nieruchomości o powierzchni całkowitej 0,5300 ha, położonej w obrębie Sołectwa Włodków Dolny, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 74.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz miejscowości Włodków Dolny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 19.06.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości o powierzchni całkowitej 0,1600 ha, położonej w obrębie Sołectwa Strumienna, ozna-
czonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 105/3.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz miejscowości Strumienna.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych 
– pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, 
tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 21.06.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w trybie 
bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Wykaz dotycz: 
- nieruchomości o powierzchni całkowitej 0,0866 ha, położonej w obrębie miasta Góra, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 206.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, 
tel. (065) 544 36 31.
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Inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości
„Kto nam dał Niepodległą Polskę?” pod tym hasłem 23 maja 2018 roku  odbyła się inauguracja 
Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W auli Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Górze odbyła się 
uroczysta inauguracja Powiato-
wych Obchodów 100-lecia Od-
zyskania przez Polskę Niepodle-
głości, w której na zaproszenie 

Starosty Górowskiego Piotra 
Wołowicza i Wicestarosty Pawła 
Niedźwiedzia uczestniczyło wie-
lu znamienitych gości. 
Uroczystość rozpoczęło wprowa-
dzenie pocztów sztandarowych 
górowskich komend Policji oraz 
Państwowej Straży Pożarnej, a 
także Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Górze i Zespołu 
Szkół im. gen. Sylwestra Kali-
skiego w Górze. Przy dźwiękach 
Hymnu Państwowego wciągnię-
ta została na maszt flaga narodo-
wa. Powitania gości uczestniczą-
cych w uroczystości dokonała 
Magdalena Mielczarek dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Górze.
Starosta Górowski Piotr Woło-
wicz wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, w którym pod-
kreślił że obecny rok obfitu-
je w wiele ważnych dla naszej 
historii narodowej wydarzeń, 
z tego względu ma on szczegól-
ny charakter naznaczony rocz-
nicowymi obchodami Święta 

Niepodległości. Starosta przed-
stawił program Powiatowych 
Obchodów 100-lecia Odzy-
skania przez Polskę Niepodle-
głości, w którym znalazło się 
wiele atrakcyjnych propozycji.  

Referat pod tytułem „Kto 
nam dał Niepodległą Polskę?”, 
wygłosił nauczyciel historii i 
wiedzy o społeczeństwie z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych Mirosław Wesołowski. 
Nakreślił w nim wkład wielu 
pokoleń Polaków, w odzyska-
nie i utrzymanie niepodległości 
oraz rozwój naszej Ojczyzny.  
W drugiej części uroczystości 
odbył się Koncert Inauguracyj-
ny pod hasłem: „Kto nam dał 
Niepodległą Polskę?”. Ucznio-
wie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Górze przy-
gotowani przez Alicję Sajdak 
wykonali takie utwory jak: „Bia-
ło-czerwona”, „Powrócisz tu”, 
„Biały krzyż”, „Marsz Pierwszej 
Brygady” i „Rota” oraz wiersze: 
„Dla ojczyzny”, „Pomyśl przez 
chwilę”, „Krzyż”. Swoje umie-
jętności wokalne i recytatorskie 
zaprezentowały: Róża Mazur-
czak, Aleksandra Wójcik, Wero-
nika Szymańska, Natalia Kida, 
Maja Oporowicz, Kinga Dębo-

wicz. Natomiast w zbiorowej 
recytacji wiersza „To jest polska” 
wystąpili uczniowie klasy IIa 
LO. Młodzi artyści występowa-
li na tle przepięknej scenogra-
fii zaaranżowanej i wykonanej 

przez Zespół Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego w Górze. 
W kolejnej odsłonie koncertu 
miało miejsce, wspólne z chó-
rem złożonym z uczniów klasy 
II i III Gimnazjum Dwujęzycz-
nego, odśpiewanie niepodległo-
ściowych piosenek patriotycz-
nych: „Legiony”, „Piechota”, „O 
mój rozmarynie”, „Przybyli uła-
ni”, „Wojenko, wojenko”, „Pły-
nie Wisła, płynie” i „Jak długo w 
sercach naszych”. Każdy uczest-
nik otrzymał specjalnie wyda-
ny na tą uroczystość śpiewnik. 
Na zakończenie inauguracji Sta-
rosta Górowski Piotr Wołowicz 
ufundował dwa „Torty Nie-
podległościowe”. Ten „słodki 
akcent” zakończył uroczystość.  
Imprezie towarzyszyła wystawa 
prac plastycznych „100-lecie 
Niepodległości Polski” przygo-
towana przez uczniów klasy II i 
III Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Górze pod kierunkiem Toma-
sza Woźniczki, nauczyciela hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie. 

Piknik rekreacyjno-historyczny  
7 czerwca 2018 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Górze odbył się Piknik rekreacyjno-historyczny w ramach 
Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

O godzinie 10.00 Wicestarosta Gó-
rowski Paweł Niedźwiedź dokonał 
oficjalnego otwarcia Pikniku rekre-
acyjno-historycznego. W swoim 
wystąpieniu podkreślił jego wyjątko-
wy charakter, akcentując historyczne 
wydarzenia, dzięki którym po 123 
latach zaborów odzyskaliśmy nie-
podległość. Wicestarosta serdecznie 
przywitał wszystkie drużyny, przyby-
łych gości oraz współorganizatorów.
W pikniku na zaproszenie Starosty 
Górowskiego Piotra Wołowicza 
uczestniczyło osiem sześcioosobo-
wych zespołów reprezentujących 
szkoły: 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze; 
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze; 
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Witoszycach; Zespół Szko-
ła Podstawowa i Przedszkole w Ślu-
bowie; Zespół Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole w Czerninie; Szkoła 
Podstawowa w Sicinach; Zespół 
Szkół w Niechlowie;  Zespół Szkol-
no-Przedszkolny z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Glince.

Wśród gości i współorganizatorów 
imprezy znaleźli się radni powia-
tu górowskiego, dyrektorzy szkół i 
placówek oświatowych oraz Powia-
towego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Górze na terenie którego odbywał 
się piknik. 
Udział uczniów w konkurencjach 
historyczno-rekreacyjnych poprze-
dziła prezentacja poszczególnych 
drużyn, dynamiczne show mażo-
retek „Artis” Góra oraz prezentacja 
grupy rekonstrukcyjno-historycznej 
Stowarzyszenia Patriotyczny Gło-
gów.
Organizatorzy przygotowali 7 kon-
kurencji historycznych:
1. „Pozwól, że się przedstawię”,
2. „Oddajmy im głos”,

3.  Puzzle,
4. „Gdzie mamy tego szukać ?„,
5. „… piosenka musi posiadać 
tekst”,
6. „Obraz z powstania”,
7. „Krótka nota biograficzna”,
oraz 5 konkurencji o charakterze re-
kreacyjnym:
1. Skakanka,
2. Sztafeta wahadłowa ze „śrubami”,
3. Sztafeta wahadłowa „Rozbierz się 
i ubierz”,
4. Rzut do kosza,
5. Kręgle butelkowe.
Konkurencje zostały opracowane 
oraz poprowadzone przez nauczy-
cieli z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zespołu Szkół im. 
gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, 
głównie historii, wiedzy o społe-
czeństwie i wychowania fizycznego.  
Po wymagających wiedzy historycz-
nej oraz sprawności fizycznej zmaga-
niach wszyscy uczestnicy otrzymali 
w nagrodę okolicznościowe statuetki 
ufundowane i wręczone przez Staro-
stę Górowskiego Piotra Wołowicza. 

Wojskowa grochówka, wybornie 
smakująca w plenerze, pozwoliła na 
szybkie uzupełnienie sił i utrzymanie 
świetnego nastroju, który towarzy-
szył całej imprezie.  
Plac przy Hali Sportowo-Widowi-
skowej „Arkadia” kolejny raz spraw-
dził się jako idealne miejsce do orga-
nizacji imprez plenerowych.
Piknik był kolejnym z rzędu wy-
darzeniem organizowanym dla 
młodych mieszkańców Ziemi Gó-
rowskiej mającym na celu uczczenie 
100-lecia odzyskania niepodległości 
przez naszą Ojczyznę.

KATARZYNA ANTOLAK, ANETA KłAK
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Noc Bibliotek 2018 w Górze  

9 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00 w Bibliotece Miejskiej rozpoczęła się trzecia górowska 
Noc Bibliotek – pod hasłem RzeczpospoCzyta. 

Podstawą tegorocznej edy-
cji gry miejskiej była książka 
„Pan Kardan i przygoda z ve-
tustasem” Justyny Bednarek  
Noc Bibliotek to, jak piszą orga-
nizatorzy: „ogólnopolska wieczor-
no-nocna akcja w niekonwencjo-
nalny sposób promująca czytanie i 

biblioteki jako najbardziej otwarte 
i dostępne instytucje kultury z 
ofertą dla osób w każdym wieku, z 
których zasobów warto korzystać”.  
W tegorocznej edycji uczestni-
cy mieli za zadanie pokonać trasę 
wskazaną na mapie, dodatkowo 
oznaczoną wizerunkami pewnych 
oryginalnych kur (drugoplanowych 
bohaterek książki-przewodniczki) i 
wykonać szereg zadań w kolejnych 
punktach kontrolnych, znajdują-
cych się na trasie gry – w Bibliotece 
Miejskiej, w bibliotece szkolnej Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących, 
w Wieży Głogowskiej, Bibliote-
ce Pedagogicznej oraz bibliotece 
szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3. 
Zadania były bezpośrednio zwią-
zane z treścią książki „Pan Kardan 
i przygoda z vetustasem” i z set-
ną rocznicą odzyskania niepod-

ległości. Uczestnicy wykonywali 
również zadania sprawnościowe.  
W zabawie wzięło udział 9 drużyn 
ze szkół: w Czerninie, Glince, Ślu-
bowie, Witoszycach, Wąsoszu, gó-
rowskie szkoły podstawowe nr 1 i nr 
3 oraz 2 drużyny zgłoszone przez Bi-
bliotekę Miejską. W sumie w akcję 
zaangażowanych było ok. 60 osób.  
Około godz. 19.00 wszyscy uczest-
nicy ponownie spotkali się w Bi-
bliotece Miejskiej, aby wykonać 
ostatnie zdania i podsumować grę. 
Po podliczeniu zdobytych punktów 

Jolanta Mikłosz ogłosiła tegorocz-
nych zwycięzców. Miejsce pierwsze 
zdobyła drużyna zgłoszona przez 
Bibliotekę Miejską: Marcelina 
Kosiuba, Zuzanna Mycyk, Julia 
Tarczyło; miejsce drugie – drużyna 
zgłoszona przez Szkołę Podstawo-
wą nr 1: Agata Gawda, Karolina 
Gawda, Klaudia Rydełkiewicz; 
miejsce trzecie – drużyna zgłoszona 
przez Szkołę Podstawową w Ślu-
bowie: Aleksandra Bielawska, Ad-
rian Janicki, Przemysław Sawicki.  
Uczestnicy otrzymali nagrody, 
upominki i pamiątkowe medale 
ufundowane przez PGNiG, PCD-
NiPPP w Górze i Bibliotekę Miej-
ską w Górze. Sponsorom serdecz-
nie dziękujemy. 
Organizatorami wydarzenia byli: 
• Powiatowe Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego w 
Górze: - Biblioteka Pedagogiczna w 
Górze; - Zespół Nauczycieli Biblio-
tekarzy – sieć współpracy i samo-
kształcenia; - Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Górze.  
• Biblioteka Miejska w Górze.  
Koordynatorkami całości wyda-
rzenia były Ewa Walczak (PCD-
NiPPP w Górze) oraz Jolanta Mi-
kłosz (Biblioteka Miejska w Górze). 

Absolutorium dla Zarządu  
14 czerwca 2018 r. – podczas XXVI sesji Rady Powiatu Górow-
skiego – Zarząd Powiatu Górowskiego uzyskał absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 r.  

Rada Powiatu Górowskiego pod-
czas XXVI sesji w dniu 14 czerw-
ca 2018 r. po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu za 2017 r., sprawozdaniem 
finansowym za 2017 r., opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu dotyczącą spra-
wozdania z wykonania budżetu w 
2017 r., informacją o stanie mienia 
Powiatu Górowskiego, stanowi-
skiem Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Górowskiego oraz opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu o wniosku Komi-

sji Rewizyjnej Rady Powiatu Gó-
rowskiego w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu 

Górowskiego z wykonania budże-
tu za 2017 r., udzieliła Zarządowi 
Powiatu Górowskiego absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu 
Powiatu Górowskiego za 2017 rok.  
Za udzieleniem absolutorium gło-
sowało 9 radnych, przeciw było 6. 
W obradach sesji i głosowaniu nad 
absolutorium uczestniczyło 15 rad-
nych.

Bardzo dobre wyniki gimnazjalistów  
Po raz pierwszy w dziejach Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Górze młodzież klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego 
przystąpiła do najważniejszego w cyklu nauczania egzaminu. 

Egzamin gimnazjalny 2018 rozpo-
czął się w środę, 18 kwietnia i trwał 
przez trzy dni, do piątku 20 kwiet-
nia. W tym czasie uczniowie mieli 
możliwość wykazać się wiedzą z 
zakresu historii, wiedzy o społeczeń-
stwie, matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych oraz języka obcego.  
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
2018 zostały udostępnione w piątek, 
15 czerwca czyli tuż przed zakoń-
czeniem roku szkolnego 2017/18.  
Wyniki tegorocznego egzaminu 
pokazały, że każdy z 18 uczniów III 
klasy Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Górze znakomicie poradził sobie 
z zadaniami testowymi ze wszystkich 
przedmiotów. Gimnazjaliści uzyskali 
rezultaty średnio w granicach od 3% 
do 13% wyższe od swoich rówieśni-
ków z województwa dolnośląskie-
go oraz kraju. Najlepiej zdali język 
angielski i to zarówno na poziomie 
podstawowym jak i rozszerzonym, 
gdzie uzyskali imponujące 
wyniki na poziomie wyższym 

odpowiednio aż o 26 % i 31 %.  
Znaczenie lepiej prezentują się 
noty uczniów Gimnazjum Dwu-
języcznego w Górze, nie tylko na 
tle uczniów klas trzecich oddziałów 
gimnazjalnych z terenu powia-
tu górowskiego, Dolnego Śląska i 
Polski ale również w stosunku do 
uczniów z dużych i średnich miast.  
Cieszą osiągnięte bardzo wysokie 
rezultaty z poszczególnych przed-
miotów będące efektem wytężonej 
pracy uczniów oraz działań podej-
mowanych przez ich nauczycieli w 
całym cyklu nauczania. Przypomnij-
my, że nauczycielami, którzy w tak 
profesjonalny sposób przygotowali 
młodych ludzi do egzaminu gim-
nazjalnego są nauczyciele uczący 
w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza w Górze.  
Bardzo wysokie wyniki z języka an-
gielskiego świadczą, że formuła dwu-
języczności całkowicie się sprawdziła.  

Wielki sukces Alexa Kalinowskiego  

Alex Kalinowski, uczeń kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze zajął 3 miejsce w ogólno-
polskim finale Konkursu o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”! 

III etap Konkursu – finał ogól-
nopolski, został przeprowadzo-
ny w dniu 13 czerwca 2018 r. w 
Warszawie. O najwyższe laury 
rywalizowało 19 uczniów wyło-
nionych spośród 14000 uczniów z 
1800 szkół na terenie całej Polski.  
By znaleźć się w tak elitarnym gronie 
Alex Kalinowski pomyślnie przeszedł 
przez dwa etapy uzyskując wymaga-
ny przez organizatorów limit punk-
tów. W finale gimnazjalista również 
spisał się znakomicie zajmując w tak 
elitarnym gronie wysoką 3 lokatę.  
Adresatami Konkursu w roku szkol-
nym 2017/2018 były szkoły podsta-
wowe i gimnazjalne zlokalizowane 
na terenie wszystkich powiatów ze 
wszystkich województw w Polsce. 
Konkurs skierowany był zarówno do 

szkół, które uczestniczą w Ogólno-
polskim Programie Edukacyjnym 
„Trzymaj Formę!”, jak i do tych pla-
cówek, które nie realizują Programu.  
Celem Konkursu wiedzy o zdro-
wym stylu życia „Trzymaj Formę!” 
jest zwiększenie świadomości do-
tyczącej wpływu żywienia i aktyw-
ności fizycznej na zdrowie wśród 
młodzieży gimnazjalnej, w szczegól-
ności poprzez pogłębienie wiedzy 
na temat prawidłowego żywienia i 
zdrowego stylu życia oraz ich zna-
czenia dla organizmu człowieka jak 
również pogłębienie wiedzy o war-
tości odżywczej żywności i dosko-
nalenie umiejętności korzystania z 
informacji zamieszczonych na opa-
kowaniach produktów żywnościo-
wych. W trakcie pobytu w stolicy 

uczestnicy finału wraz z opiekunami 
mieli możliwość zwiedzić Warszaw-
ską Starówkę, Łazienki oraz stadion 
Legii Warszawa. Dodatkowo mogli 
poczuć atmosferę wielkiego sporto-
wego wydarzenia, w tym bowiem 
dniu na Stadionie Narodowym od-
był się ostatni mecz towarzyski przed 
MŚ w piłce nożnej, w którym Polska 
pokonała Litwę 4:0. W czasie poby-
tu w Warszawie górowskiemu gim-
nazjaliście towarzyszyła Aneta Zmu-
da, pedagog szkolny, koordynator 
konkursu w ZSO w Górze. Wielkie 
gratulacje dla Alexa i jego opiekuna 
za osiągniecie tak wielkiego sukce-
su i wykazanie się ogromną wie-
dzą na temat zdrowego stylu życia.  

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

II  przetarg  ustny  nieograniczony
na  sprzedaż  następujących nieruchomości: 

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł

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

0,1479

LE1G/

00081386/1

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

Nieruchomość przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz usługi 
nieuciążliwe

na 
własność

   84.840,00
( słownie: 
osiemdziesiąt 
cztery tysiące 
osiemset 
czterdzieści złotych 
00/100)              

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

0,1450

LE1G/

00081386/1

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

Nieruchomość przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz usługi 
nieuciążliwe

na 
własność

  72.750,00
( słownie: 
siedemdziesiąt 
dwa tysiące 
siedemset  
pięćdziesiąt 
złotych 00/100)              

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

0,1643

LE1G/

00081386/1

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

Nieruchomość przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz usługi 
nieuciążliwe

na 
własność

  81.350,00
( słownie: 
osiemdziesiąt 
jeden tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt 
złotych 00/100)              

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą  z  dnia 11. o podatku od 
towarów i usług  ( Dz. U.  z  2017 r., poz. 1221   z późniejszymi zmianami)
Działki podlegają sprzedaży wraz z udziałem ¼ części  w prawie współwłasności działki nr 1922/6 o powierzchni 0,0760 ha, stanowiącej drogę 
wewnętrzną. Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia do sieci (mediów). Dojazd do nieruchomości drogą z kostki brukowej  i gruntową 
drogą wewnętrzną. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, 
w oparciu  o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można 
uzyskać   w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.nr 
106, tel. 65 5443628.
Wadium  w  wysokości : 
- za działkę nr 1922/3 – 8.480,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100),
- za działkę nr 1922/4 –  7.280,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)
- za działkę nr 1922/5  –   8.140,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)
należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 24 lipca 2018 r. na konto Gminy Góra –      45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 lub do godz. 1400  

w  kasie Urzędu Miasta i Gminy  w Górze  - pok. nr 24 (na parterze). W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej działki wymagana jest 
wpłata takiej ilości wadium.
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 30 lipca 2018  O GODZINIE 1100    W   POK.  NR 106  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA I  GMINY  W  GÓRZE,   
NA  KAŻDĄ  DZIAŁKĘ  INDYWIDUALNIE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie  i przedłożą komisji przetargowej w dniu 
przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych  -  aktualny wypis z rejestru , właściwe pełnomocnictwa,
dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, jeżeli wymagają  tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 
r.,                 poz. 2278).
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami  z  dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) –  upłynął  w dniu 03.01.2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg  zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika 
od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 
dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu  podlega zapłacie nie później 
niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO ODWOŁANIA  PRZETARGU TYLKO Z  WAŻNYCH  PRZYCZYN.

O G Ł O S Z E N I E 

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

B U R M I S T R Z    G Ó R Y
o g ł a s z a

I  przetarg ustny  nieograniczony
na sprzedaż następującej nieruchomości:
1. Nieruchomość położona w Górze przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 6a, oznaczona jako działka nr 1834 o powierzchni 0,1005 ha, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00098991/7 i której właścicielem jest Gmina Góra.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o ogólnej powierzchni użytkowej 48,34 m2. Budynek jest wyposażony w in-
stalację elektryczną i wodociągową,       brak centralnego ogrzewania. Stan techniczny budynku do remontu. Dojazd do nieruchomości 
drogą asfaltową.
2. Nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe  z zakresu ochrony zdrowia oraz 
obsługi ludności i przedsiębiorstw. Nieruchomość znajduje się w ścisłej  strefie „ A” ochrony konserwatorskiej
3. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia na własność. 
4. Cena wywoławcza wynosi 62.000,00 zł. 
( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Sprzedaż budynku następuje na warunkach określonych w art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221,  z późniejszymi zmianami), sprzedaż gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 
29a ust. 8 tejże ustawy – podlegają zwolnieniu od podatku VAT. 
5. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od 
wpisów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta     i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 
1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami                   i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel. 0655443628. Ogłoszenie znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze- www.gora.com.pl- w dziale  PRZETARGI.
7. Wadium w wysokości 6.200, 00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia  24 lipca 
2018 r. – na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 1834” lub 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy – pok. nr 24 (na parterze).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 LIPCA 2018 O GODZINIE 9:00       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 postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium   w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej 
w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentu-
jących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo ( upoważnienie),
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 
z 2018 r., poz.121 z późniejszymi zmianami)
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami                       z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) - upłynął w dniu  11 czerwca 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczest-
nika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się                            
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniej-
szona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty 
sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

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

O G Ł O S Z E N I E 

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

B U R M I S T R Z    G Ó R Y
o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w budynku znajdującym w Czerninie ul. Rynek nr 22
1. Lokal użytkowy znajdujący się na II piętrze w budynku użytkowym położonym na działce nr 164/65 w miejscowości Czernina ul. Rynek nr 22, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00072981/6 i której właścicielem jest Gmina Góra. ”. Lokal składa się      z dwóch pomieszczeń o 
powierzchni 21,19 m2 i 15,84 m2 .
2. Nieruchomość znajduje się w ścisłej strefie „A” ochrony konserwatorskiej na obszarze przeznaczonym jako tereny usług publicznych. Budynek jest 
wpisany do rejestru zabytków poz. A/3487/1370 z dnia 19.08.1965 r. wszelkie zmiany w sposobie użytkowania wymagają uzgodnienia z Wojewódz-
kim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.
3. Nieruchomość jest przeznaczona do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas oznaczony na okres 3 lat w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej ( z wyjątkiem handlu, gastronomii i rzemiosła). Lokal nie posiada dostępu do urządzeń sanitarnych. Przyszły najemca jest 
zobowiązany w uzgodnieniu z wynajmującym do dokonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej działalności na własny 
koszt,                          bez możliwości żądania od wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów.
4. Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 120,82 zł netto  podwyższony o podatek VAT.
5. Nieruchomość będąca przedmiotem wynajmu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta   i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1, w Wydziale Go-
spodarki 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 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia 19 lipca 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 lokalu Czernina ul. Rynek 22” lub w kasie Urzędu Miasta i 
Gminy – pok. nr 24 (na parterze).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LIPCA 2018 O GODZINIE 9:00   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 zaokrągle-
niem 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.     

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

BURMISTRZ   GÓRY
o g ł a s z a

II  przetarg  ustny   nieograniczony

na  sprzedaż  następującej  nieruchomości, której właścicielem jest Gmina Góra:
Nr

działki

Pow.

w  ha

Nr   KW Położenie

Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Forma

zbycia

Cena )*

wywoławcza  

 w  zł netto

  125 0,9410 LEG/

00081386/1

Nieruchomość

niezabudowana 

położona  w 
Górze  w rejonie 
ulic Poznańskiej i 
Królowej Jadwigi.

Nieruchomość jest 
przeznaczona  na cele 
aktywności gospodarczej na 

własność

186.500,00

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

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą         z  
dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
 Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt,  w oparciu  
o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona 
wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są  od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące  w/w nieruchomości 
można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami i Spraw 
Komunalnych - pok.nr 106,  tel.65 5443628.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 18.650,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 27 lipca 2018 r.  na konto Gminy Góra PKO BP S.A.  O/ 
Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226,  z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 125 ”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  2 SIERPNIA 2018 r. O GODZINIE 930 POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W 
GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium       w wyznaczonym terminie i  przedłożą komisji przetar-
gowej  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 reprezentu-
jących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami                   z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami) – upłynął 
08.01.2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczest-
nika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się                
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, po-
mniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego 
i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ

Burmistrz Góry informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 /I-piętro 
obok  pokoju 106/ zostały wywieszone wykazy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców niżej 
wymienionych lokali mieszkalnych:

Góra, ul. Wrocławska 33/2

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



15

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

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
Działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

    2320/8 1,0512 LEG/
00081750/8

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Witosa

Nieruchomość jest 
przeznaczona  jako tereny 
aktywności gospodarczej.

na 
własność 230.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą   z  dnia 11.03.2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017  r., poz.1221 z późniejszymi zmianami).
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej Dostęp do działki drogą asfaltową. Przez część nieruchomości przebiega sieć wodociągowa. Na nierucho-
mości zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indy-
widualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu 
nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości 
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pok. 
nr 106, tel. 65 5443628. Ogłoszenie znajduje się      na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.gora.com.pl w dziale PRZETARGI.
Wadium w wysokości 23.000,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 27 lipca 2018 r. na konto Gminy Góra - PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 
5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 2320/8”.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 SIERPNIA 2018 r. O GODZINIE 10:00  POKÓJ NR 106 - W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu prze-
targu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców   (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z  2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami) – upłynął 19 lutego 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,                            a w przypadku uchylenia się uczestnika 
od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od 
dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
     BURMISTRZ GÓRY   

z a p r a s z a    
do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Górze.
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Górze w rejonie ul. Lipowej, oznaczone, jako działka nr 1232 o po-
wierzchni 0,6234 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1G/00073752/9.
Nieruchomość nie posiada możliwości podłączenia do sieci (mediów). 
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. Nieruchomość jest przeznaczona na cele aktywności gospodarczej. 
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność.
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 75.600,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w dwóch kolejnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniach 15 grudnia 2017 r. i 9 
marca 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowa-
niach, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 27 lipca 2018 r. do godz.1530 w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na 
parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR 1232”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza), 
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1 w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Komunalnych – pok. nr 106, tel. 065 5443628.
9.  Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30        w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości 10.900,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 do godz. 1400 lub na konto Gminy Góra PKO 
BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej  do dnia 27 lipca 2018 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony przez nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się uczestnika   od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w 
terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
 12. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

O G Ł O S Z E N I E
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  
nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

2932/1 0,1413 LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Rumiankowej

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

na 
własność 60.000,00

2932/2 0,1490
LEG/
00081386/1

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Rumiankowej

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

na 
własność 65.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą   z  dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
Działki nie są wyłączone z produkcji rolnej i nie są uzbrojone. Dostęp  do działek drogą z kostki brukowej. Dostępne media: sieć wodociągo-
wa i kanalizacyjna. Warunki obsługi nieruchomości  z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny 
koszt, w oparciu                        o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomości będące przedmiotem prze-
targu nie są obciążone wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe informacje dotyczące ww. 
nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Spraw Komunalnych - pok.nr 106, tel. 655443628. Ogłoszenie znajduje się  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze – www.
gora.com.pl  w dziale PRZETARGI.
Wadium  w  wysokości : 
- za działkę nr 2932/1                            -    6.000,00 zł,
- za działkę nr 2932/2                             -   6.500,00 zł,
należy  wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia  30 lipca 2018 r.  w kasie Urzędu do godz. 14:00 lub na konto Gminy Góra - PKO BP S.A. 
O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226  z dopiskiem „Przetarg na działkę nr …....”. W przypadku zamiaru nabycia dwóch działek 
wymagana jest wpłata dwóch wadium.
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 3 SIERPNIA 2018 r. O GODZINIE 9:00 POKÓJ  NR  106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I GMINY  W  
GÓRZE  -                    NA  KAŻDĄ   DZIAŁKĘ  INDYWIDUALNIE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie  i  przedłożą komisji przetargowej  
w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentu-
jących podmiot, oryginał wpłaty wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić  upoważnienie,
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrz-
nych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz. 
U.                   z 2017 r., poz. 2278). 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z  2018 poz.121 z późniejszymi zmianami) – upłynął  19 lutego 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,                       a w przypadku uchylenia 
się uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, 
pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego 
i  koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.

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)

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 137/1 o powierzchni całkowitej 0,1561 ha, sklasyfikowana jako PsIV.                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM/46, dla której ustala się przeznaczenie 
na tereny zabudowy zagrodowej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 26 lutego 2018 r.. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej działki, wyznaczony na dzień 25 kwietnia 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. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 33.500,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z  2017 r. poz. 1221 z późn. zm).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 LIPCA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3.350,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 lipca 2018 r. w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu – PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem: „Przetarg na działkę 
nr 137/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z 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,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału  
w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka nale-
ży złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamia-
rem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną  
w przetargu
- 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.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 28.05.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości rolnej o powierzchni całkowitej 1,5334 ha, położonej w obrębie Sołectwa Chróścina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
527.
Wykazy wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Chróścina.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 
Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 28.05.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotycz: 
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni całkowitej 0,1496 ha, położonej w obrębie Sołectwa Sławęcice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 206/3.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Sławęcice.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 
Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 24.05.2018 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok pok. nr 106) 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykazy dotyczą: 
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni całkowitej 0,1121 ha, położonej w obrębie Sołectwa Bronów, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 66/6,
- nieruchomości zabudowanej o powierzchni całkowitej 0,1527 ha, położonej w obrębie Sołectwa Bronów, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 65/3.
Wykazy wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz wsi Bronów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i 
Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.
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Awans do ligi okręgowej
10 czerwca br. na górowskim stadionie drużyna MKS Pogoń Góra rozegrała ostatni mecz w sezo-
nie 2017/2018 o mistrzostwo A klasy.

Przed rozpoczęciem rozgrywek 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz gratulowała zawodni-

kom sukcesu i na ręce kapitana 
drużyny MKS Pogoń Góra wrę-
czyła Puchar Burmistrza Góry 
za awans do ligi okręgowej. 
Burmistrz Góry życzyła kolej-
nych sukcesów w okręgówce 
oraz udanego meczu z zawod-

nikami Mieszko Ruszowice. 
Za udzielane wsparcie i bardzo 
dobrą współpracę kapitan dru-

żyny w imieniu całego zespołu 
wręczył Burmistrz Góry statu-
etkę z piłką wraz z podpisami 
zawodników Pogoni. Również 
przedstawiciele Zarządu Klubu 
wręczyli Burmistrz Góry bukiet 
czerwonych róż w podziękowa-

niu za udzielone wsparcie. 
Warto przypomnieć, że ostatni 
raz Pogoń Góra grała w lidze 

okręgowej w sezonie 2008/2009. 
W dalszej części rozegrano mecz, 
który zakończył się wynikiem 
4:1 dla gospodarzy.

Hunter Classic w Ryczeniu
03.06.2018 nad zalewem Ryczeń odbyły się wiosenne zawody 
Formuła Hunter Classic. Zawody wchodziły w skład obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a patronat 
nad imprezą objęła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. Or-
ganizatorem była inicjatywa strzelecka Chomik Project, LOK 
Góra przy wsparciu Gminy Góra.

Ta stosunkowo nowa dyscyplina 
strzelectwa terenowego przycią-
gnęła do Ryczenia entuzjastów 
strzelectwa pneumatycznego  
z tak odległych rejonów Polski jak 
Lublin, Toruń, Inowrocław czy 
Poznań. Oczywiście nie zabrakło 
reprezentantów Dolnego Śląska  
z Wrocławiem na czele i oczywiście 
Górą.   Łącznie ponad 40 osób,  
w tym 8 juniorów strzelców stanę-
ło do rywalizacji o laur zwycięzcy.
Tor strzelecki zawierał 30 stano-
wisk i był podzielony na 2 części, 
tak by zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo uczestników  

i osób postronnych odwiedzają-
cych zalew. Taśmy ostrzegawcze  
i informacje pisemne nie pozwala-
ły mieć żadnych wątpliwości gdzie 
znajduje się teren rozgrywek.
Punktualnie o godzinie 10.00  Za-
stępca Burmistrz Góry   Andrzej 
Rogala w obecności Prezesa LOK 
Bogdana Potocznego i organizato-
rów uroczyście rozpoczął zawody.  
Organizatorzy jeszcze raz przypo-
mnieli zasady bezpieczeństwa na 
torach strzeleckich oraz omówili 
harmonogram rozgrywek.
Strzelania przebiegały sprawnie, 
nie było przerw technicznych. 
Cele w postaci metalowych figu-
rek ze strefami trafienia były tak 
usytuowane, by strzelcy musieli 
pokazać kunszt i wiedzę strzelecką 
bowiem nie brakowało „przeszka-
dzajki” w postaci krzaków i traw. 
Takie ustawienie mogło wprowa-

dzić w klimat „bezkrwawego „safari. 
Walka o każdy punkt była zacięta, ale 
fair play, co świadczy tylko o pięknie 
tej dyscypliny sportu. Bardzo cieszył 
liczny udział juniorów, a stali bywal-
cy torów FHC w Górze mogli być 
świadkami fantastycznego debiutu 
Eliasza Porawskiego (Inowrocław) 
w kategorii seniorskiej.  Zdobyte 18 
punktów klasyfikowało go tuż za po-
dium. Brawo. O wyniku końcowym 
musiały zadecydować dogrywki. O 
pierwsze miejsce walczył Piotr Czar-
nowski (Kluczbork) i Artur Łowczak 
(Lublin). Skuteczność Piotra po-
zwoliła mu wystrzelać lepszy wynik  

w dogrywce i to on okazał się zwy-
cięzcą FHC Ryczeń 2018. Po do-
grywkach pomiędzy Przemysławem 
Lisowskim (Wrocław), Grzegorzem 
Rosiem (Wrocław) i Damianem 
Boguniowskim (Ostrów WLKP). 
Ten ostatni okazał się 3. wynikiem 
zawodów. W kategorii Junior wygrała 
Kinga Pawlak (Wrocław) uzyskując 
12 trafień. Dziękujemy pięknie za 
fantastyczną i bezpieczną zabawę, za-
praszamy do Góry na kolejne zawody 
Formuła Hunter Classic. Specjalne 
podziękowania dla Pani Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz za wspar-
cie i piękne nagrody, pracownikom 
urzędu Gminy Góra za dobry klimat 
współpracy ze środowiskiem strzelec-
kim, Nadleśnictwu Góra Śląska za 
ufundowanie drewna na integracyjne 
ognisko...i wszystkim tym bez któ-
rych nie było by FHC. Dziękujemy.

I znów najlepsze
Dobra passa naszych siatkarek trwa. Tym razem nie na parkiecie, ale na zimnym piasku zapre-
zentowały swoje umiejętności Karolina Baranowska, Martyna Dziewic i Nicole Kwiatkowska ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze.

W czwartkowy poranek, rozpoczął 
się Powiatowy Finał Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Plażowej Piłce 
Siatkowej.  Jako pierwsze na boisko 
weszły dziewczęta. Obsada zawo-
dów, niestety, ograniczyła się do 
dwóch reprezentacji. Naprzeciwko 
naszych siatkarek stanęły dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w  Gó-
rze i sędzia główny  rozpoczął zma-
gania. Mecz nie trwał długo, ponie-
waż nasze zawodniczki dość szybko 
pokonały przeciwniczki i obroniły 
tytuł mistrzowski z ubiegłego roku. 
Po dziewczętach rozpoczął się tur-
niej chłopców, już w większej obsa-
dzie. Poza naszymi reprezentantami 
do zawodów stanęli uczniowie: 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, 

Szkoły Podstawowej w Irządzach, 
Szkoły Podstawowej w Wąsoszu  

i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Górze. Nasi zawodnicy: Kacper 
Trzpil, Jakub Żmiejewski i Bartło-
miej Szalkowski,  ostatecznie zajęli 

III miejsce. Wszystkim uczestnikom   
i opiekunom  gratulujemy. Serdecz-

nie dziękujemy Panu Mariuszowi 
Dziewicowi za pomoc w treningach. 
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