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Konferencja prasowa - obwodnica
18 lipca br. w Górze miała miejsce konferencja prasowa Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, na temat losów gó-
rowskiej obwodnicy. 
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Dni Góry 2018
W dniach 29 czerwca – 1 lipca w mieście  odbyły się doroczne obchody 
Dni Góry. Gwiazdami byli m.in. Lady Pank, Savage, Poparzeni Kawą Trzy 
i inne, nie mniej znane zespoły.
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Jubileusz 25-lecia partnerstwa Gminy Góra 
z miastem Herzberg am Harz
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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
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Podpisano umowę na budowę drogi Prace budowlane przy ul. Piastów
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta i Gminy Góra 
Marka Balowskiego, w obecno-
ści Naczelnika Wydziału Pla-
nowania i Realizacji Inwestycji 
Piotra Głowackiego podpisała 
umowę z Przedsiębiorstwem 
Drogowo-Me l i o r a c y jnym 
DROGOMEL, reprezentowa-
nym przez Andrzeja Skoczylasa 
na realizację zadania „Budowa 
drogi łączącej os. Kazimierza 
Wielkiego z os. Mieszka I”. 
W ramach zadania planuje się 
budowę drogi łączącej os. Kazi-
mierza Wielkiego z os. Mieszka 
I z włączeniem do drogi powia-
towej 1069 relacji Góra – Stru-
mienna. wraz budową ciągu 
pieszo – rowerowego, zjazdy,   
odwodnienie ulicy (kanalizacja 
deszczowa), trawniki oraz nowe 
nasadzenia drzew i krzewów. 
Nowa droga o dł.820mb będzie 
gminną drogą publiczną (dwu-
kierunkową) o szer. 6m wzdłuż 
której będzie biegł ciąg pieszo – 
rowerowy o szer. 3m. W ramach 

budowy drogi zostanie wyko-
nana nowa organizacja ruchu 
poziomego oraz oznakowanie 
pionowe. Ciąg pieszo-rowerowy  
o szer. 3 m będzie oddzielony od 
jezdni pasem zieleni szer. 1,5-
2,0m. W miejscach różnic wy-
sokości projektowanych ciągów, 
a istniejącym terenem przekra-
czających 0,5 zaprojektowano 
montaż barierek ochronnych 
U-11a wysokości 1,2m.  Za-
równo droga jak i ciąg pieszo 
– rowerowy zostaną oświetlone 
lampami drogowymi z oprawa-
mi typu led zasilanymi  energią 
odnawialną.
Wartość podpisanej umowy to 
kwota 3 749 768,57 zł.
Na realizację inwestycji Gmina 
Góra pozyskała dofinansowanie 
z Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjno-
ści Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej w wysokości 1 382 698zł.

Nowy chodnik w Ryczeniu

Trwają prace budowlane zwią-
zane z realizacją inwestycji 
„Wymiana nawierzchni drogi 

i chodników ul. Piastów w m. 
Góra” – ETAP 1. Ułożona zo-
stała nowa nawierzchnia chod-
ników. Aktualnie wykonywane 
są koryta odwadniające z kostki 
granitowej. 
Wykonawcą robót jest Przedsię-

biorstwo Drogowo-Melioracyj-
ne „DROGOMEL” A. Skoczy-
las – K. Głuszko Spółka Jawna  

z Góry - za kwotę 317 005,44 
zł., termin wykonania zamówie-
nia – 180 dni od daty podpisa-
nia umowy.

REd.

W miejscowości Ryczeń zakoń-
czono prace budowlane i doko-
nano odbioru zadania „Budowa 

chodnika w m. Ryczeń”. W ra-
mach realizacji zadania wybu-
dowany został chodnik po lewej 
stronie drogi od sklepu do skrzy-
żowania za świetlicą wiejską. 
Wykonawcą zadania była gó-
rowska firma Drogomel. 
Inwestycja obejmowała: budowę 
chodnika o szerokości 150 cm  
z kostki betonowej w kolorze sza-

rym, obramowanie nawierzchni 
chodnika obrzeżem chodni-
kowym, wykonanie 5 zjazdów  

o nawierzchni z kostki beto-
nowej w kolorze grafitowym, 
obramowanie z krawężnika be-
tonowego najazdowego, wyko-
nanie odwodnienia chodnika 
poprzez spadki podłużne i po-
przeczne w stronę istniejącego 
wpustu kanalizacji deszczowej.

AG

REd.

Prace drogowe na ul. Kwiatowej

Uprzejmie informujemy, że  
w terminie od 5 lipca do 23 
września br. na ul. Kwiatowej 

będą prowadzone prace dro-
gowe związane z wymianą na-
wierzchni jezdni i chodników. 
Prosimy o udostępnienie jezd-
ni dla samochód ciężarowych  

i maszyn budowlanych. Prosi-
my o wcześniejsze wyprowadze-
nie samochodów z posesji.

Za utrudnienia w ruchu pie-
szym i kołowym, serdecznie 
przepraszamy.

REd.

Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego

Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz przy kontrasygnacie Głównej 
Księgowej Lucyny Ciesielskiej,  
w obecności Naczelnika Wydziału 
Planowania i Realizacji Inwestycji 
podpisała umowę z Piotrem Klu-
czykiem – członkiem Zarządu fir-

my Brukpol Sp. z o.o. z siedzibą 
w Strzelcach Wielkich na realizację 
zadania „Przebudowa nawierzch-
ni pl. Chrobrego w m. Góra”. W 
ramach inwestycji przewidziano 
wymianę nawierzchni drogi oraz 
chodników na pl. Chrobrego.
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E. mAćKOwSKA

Konferencja prasowa w sprawie obwodnicy 
18 lipca br. w Górze miała miejsce konferencja prasowa Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, na temat losów górowskiej obwodnicy. 
Wraz z Marszałkiem w konferencji uczestniczył Dyrektor  DSDiK we Wrocławiu Leszek Loch, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz i Starosta Górowski Piotr Wo-
łowicz. 

Licznie przybyli również radni 
RM, obecni byli sołtysi oko-
licznych wsi oraz mieszkańcy 
tych miejscowości, których 
temat przede wszystkim doty-
czył. Stawiły się także lokalne  
i regionalne media. Na począt-
ku Burmistrz Góry przybliży-
ła w skrócie historię budowy,  

a raczej prac związanych z pla-
nowaną budową obwodnicy. 
Potem głos zabrał Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski, odpowia-
dając na pytania zadawane 
przez przybyłych na konferen-
cję. Wyjaśnienia składał rów-
nież Dyrektor Leszek Loch. 

Pytano o kwestie związane  
z negatywną opinią Wojewo-
dy Dolnośląskiego, co było jej 
przyczyną, dlaczego tak długo 
Wojewoda zwlekał z udziele-
niem odpowiedzi na wysyłane 
pisma, pytano także o sprawy 
sprzed lat kilku czy kilkunastu, 

wracając do rozmów sprzed 
podjęcia decyzji o wyborze 
obecnego wariantu obwodnicy 
(wariant nr 6). Wiele emocji  
i kontrowersji wzbudziła wy-
powiedź mieszkańca Starej 
Góry, który nie chce zgodzić 
się z wyceną gruntów i domu 
dokonaną przez biegłego rze-

czoznawcę. Na konferencji pa-
dło wiele pytań i wiele odpo-
wiedzi – faktem jest natomiast 
to, że jak na razie Wojewoda 
Dolnośląski nie zezwolił na 
podjęcie prac przy budowie 
obwodnicy (decyzja odmowna 
z 17 maja 2018 r.). Marszałek  
i DSDiK złożyli odwołanie  

w tej sprawie, czas ucieka, ko-
lejne terminy mijają i jak tak 
dalej pójdzie, to nierealnym 
stanie się i obwodnica i omi-
janie Góry przez ciężkie samo-
chody transportowe.
Trochę historii.
Temat tej obwodnicy miasta 

został wywołany w związku 
z budową mostu na Odrze  
w Ciechanowie, który odda-
no do użytku w 2012 r. po 
prawie 40 latach oczekiwa-
nia. Przy budowie mostu nie 
uwzględniono dróg dojazdo-
wych spełniających wymogi 
dla ciężkiego transportu sa-

mochodowego. Okazało się, że 
wzrosło nasilenie ruchu przez 
miasto, stara miejska zabudo-
wa została zagrożona, a i układ 
ulic nie był i nie jest korzyst-
ny dla wielkich samochodów 
ciężarowych. Stąd pomysł, by 
Góra miała obwodnicę. Pro-
ponowano kilka wariantów 
jej przebiegu. Ostatecznie, po 
wielu dyskusjach, protestach 
mieszkańców tej czy innej wsi, 
rozmowach w UM i z lokal-
nymi działaczami,  wybrano 
wariant nr 6. Wg tego warian-
tu obwodnica będzie miała 
długość ok. 3,5 km i weźmie 
swój początek przed Starą 
Górą, w miejscu skrzyżowa-
nia drogi wojewódzkiej 323 
z terenami kolejowymi, dalej 
trasa poprowadzi na północ 
do Starej Góry przez pola do 
skrzyżowania z drogą gminną 
nr 100765D (Jastrzębia – Sta-
ra Góra), następnie przetnie 
się z drogą wojewódzką nr 324 
(odcinek Jastrzębia – Góra). 
Droga powiatowa nr 1069 
(Strumienna – Góra) zostanie 
przesunięta na północ aż do 
połączenia projektowanej ob-
wodnicy z drogą wojewódzką 
nr 323 skrzyżowaniem typu 

rondo (wylot na Leszno) 
przed obiektem mostowym. 
Inwestorem została Dolnoślą-
ska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu. 
2015 r. – w drodze przetargu 
wybrano wykonawcę, którym 
została firma Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów 
Kobylarnia S.A. Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wro-
cławiu. Zgodnie ze Specyfi-
kacją Istotnych Warunków 
Zamówienia przyszły wyko-
nawca w trybie zaprojektuj – 
zoptymalizuj - wybuduj w ter-
minie 36 miesięcy powinien 
był zakończyć dokumentację 
projektową, uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje wraz ze 
zgodą na realizację inwestycji 
drogowej.
2016 r. – wykonawca wy-
wiązywał się z zapisów umo-
wy, bowiem jeszcze w 2016 
r. uzyskał konieczne opinie 
i uzgodnienia dokumentacji 
projektowej, a uwagi i skargi 
osób zainteresowanych, przez 

grunty których obwodnica 
miała przebiegać były również 
uwzględniane.
 2017 r. – po uzyskaniu posta-
nowienia Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, uzgadniające-
go warunki realizacji budowy 
obwodnicy Góry, Burmistrz 
Góry wydała decyzję ustala-
jącą środowiskowe uwarun-
kowania na realizację ww. 
przedsięwzięcia. Wykonawca 
wystąpił do Dolnośląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego  
z wnioskiem o wydanie de-
cyzji czyli zgody na realizację 

inwestycji drogowej (w trybie 
tzw. specustawy). Czym jest ta 
ustawa? -„Ogólna analiza spe-
custawy drogowej pozwala na 
stwierdzenie, że na plan pierw-
szy wysuwa się to, iż jednym 
aktem administracyjnym – de-
cyzją o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej roz-
strzygane są kwestie zarówno 
planistyczne, prawno budow-
lane, podziałowe oraz cywil-
ne, a ustawa ta wyłącza wręcz 
stosowanie niektórych ustaw. 
Decyzja o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej 
dotyczy budowy nowej drogi 
(ewentualnie jej rozbudowy) 
i wiąże się z zazwyczaj z zaję-
ciem oraz przejściem prawa 
własności nieruchomości nią 
objętych na rzecz Skarbu Pań-
stwa lub właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego” 
(http://www.budownictwo.
abc.com.pl).
2018 r. – po długim okresie 
wyczekiwania, w dniu 17 maja 
2018 r. Wojewoda Dolnoślą-

ski wydał Generalnemu Wy-
konawcy decyzję odmowną na 
realizację tej inwestycji.
DSDiK złożyło odwołanie od 
decyzji do Ministra Inwestycji 
i Rozwoju. Ministerstwo może 
bezpośrednio wydać decyzję 
o pozwoleniu na budowę lub 
skierować sprawę do wojewo-
dy do ponownego rozpatrze-
nia. Mamy nadzieję, że decyzja 
będzie pomyślna.
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Przebudowa byłego internatu
Trwają intensywne prace bu-
dowlane związane z zadaniem 
inwestycyjnym pn.: „Przebudo-

wa budynku byłego internatu 
przy ul. T. Kościuszki w Górze 
w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych mieszkańców 
Gminy Góra”, „Przebudowa 
budynku byłego internatu w m. 
Góra w celu utworzenia dzien-
nego pobytu osób starszych”, 
„Przebudowa budynku byłego 
internatu w m. Góra w celu 
udostępnienia mieszkań chro-
nionych”.
Obecnie wykonywane są prace 
wewnątrz budynku oraz ukła-
dane jest nowe pokrycie dachu 
budynku gospodarczego. Na 
realizację zadania  „Przebudowa 
budynku byłego internatu w m. 
Góra w celu utworzenia dzien-
nego pobytu osób starszych” 

Gmina Góra otrzymała dofi-
nansowanie 649 129,00 zł, a na 
zadanie ,,Przebudowa budynku 

byłego internatu w m. Góra w 
celu udostępnienia mieszkań 
chronionych,,  1  107 752,34 

zł w ramach Prace remonto-
wo-budowlane są prowadzone 
w sposób zorganizowany i dy-
namiczny. Kadra Wykonawcy 
i pracownicy są przygotowani 
zawodowo i zapewniają dobre 
wykonanie robót. 
Prace wykonuje firma  Konsor-
cjum M- Plus:, M- Plus Sp. z 
o. o. , z Leszna oraz Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowe Spółka Jawna 
Tadeusz i Artur Michalski,  tak-
że z Leszna. Całość prac jest wy-
konywana pod nadzorem inwe-
storskim, którą pełni  Ireneusz 
Organista – WORLD MARKI-
SEN z Leszna. Termin realizacji 
inwestycji do dnia 30 września 
2018 r.
Przebudowa budynku byłego 
internatu oraz zagospodarowa-
nie przyległego do obiektu te-
renu zielonego przyniosła swo-
istą ciekawostkę historyczną. 
Pracownicy w trakcie porząd-
kowania ogrodu odkryli tajem-
niczą rzeźbę, kamienny obiekt 
usytuowany na tyłach ogrodu. 
Od kiedy tam stał? Jaką funkcję 
pełnił? Kto go tam ustawił? Co 
przedstawia? Pytań wiele – może 
ktoś z najstarszych mieszkań-
ców Góry wyjaśni tę zagadkę? 
Rzeźba, po zakończeniu prac 
budowlanych, ma pozostać na 
terenie obiektu. Będzie usytu-
owana w miejscu godniejszym 
niż obecnie.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grabownie
Rozpoczęły się prace związane 
z realizacją zadania pn. „Prze-
budowa świetlicy wiejskiej  

w m. Grabowno”. Pierwszy etap 
inwestycji zakłada wymianę po-
sadzki w głównej sali świetlicy. 
Zakres prac obejmuje rozbiórkę 

nawierzchni starej posadzki oraz 
jej podbudowy, a następnie wy-
konanie nowej konstrukcji po-

sadzki wraz z warstwami izolacji 
przeciwwilgociowej i cieplnej, 
wylanie nowej posadzki oraz 
ułożenie płytek ceramicznych. 

Generalnym wykonawcą robót 
jest firma HOME-SYSTEM 
Sp. z o. o.
Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie  z konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
w wysokości 25000 zł. Kolej-
ne etapy inwestycji przewidują 
wykonanie nowego pokrycia 
dachowego, wymianę stolarki 
okiennej, budowę zbiornika 
bezodpływowego oraz przy-
stosowanie budynku dla osób 
niepełnosprawnych poprzez 
budowę pochylni i przebudowę 
części sanitarnej.

Przybyło nauczycieli mianowanych 

19 lipca 2018 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
odbyły się 3 egzaminy dla nauczycieli kontraktowych ubiega-
jących się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, za-
trudnionych w szkołach, dla których Gmina Góra jest organem 
prowadzącym.

Zarządzeniem Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz powołany 
został skład komisji egzamina-
cyjnej, której Przewodniczącą 
była Naczelnik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Sportu Izabela Ba-
ranowska. W pracach komisji 
uczestniczyli także: Anna Klem-
pous – przedstawiciel Dolno-
śląskiego Kuratora Oświaty we 
Wrocławiu – organu sprawu-
jącego nadzór pedagogiczny, 
dyrektorzy szkół oraz eksperci, 
którzy zmieniali się w zależności 
od nauczanego przez egzami-
nowanego nauczyciela przed-
miotu. Egzaminy rozpoczęły się  
od analizy formalnej dokumen-
tów. Następnie przystąpiono do 
egzaminu, w trakcie którego 

nauczyciele prezentowali swój 
dorobek zawodowy za okres 
stażu oraz odpowiadali na py-
tania członków komisji. Lista 
osób, które zdały egzamin: Lilia 
Burdziłowska - Zespół Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole im. 
Władysława Reymonta w Wito-
szycach ; Anna Krysiak - Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Bolesława 
Prusa w Górze;  Iwona Kwast 
- Przedszkole Publiczne nr 3 
im. Jasia i Małgosi w Górze. 
Komisja bardzo wysoko oceni-
ła wszystkie egzaminowane na-
uczycielki. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszego rozwoju 
zawodowego.

REd.

Czernina pięknieje
Zakończyły się roboty budowlane dotyczące realizacji zadania 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości 
Czernina”. Do czasu odbioru wykonane zostanie oznakowanie 
pionowe i poziome terenu rynku, ustawione zostaną ławki oraz 
gazony z kwiatami. Na terenach zielonych nasadzone zostaną 
nowe rośliny i krzewy ozdobne. 

W ramach realizacji dokonano 
rozbiórki istniejącej nawierzch-
ni ulicy, chodników, zjazdów  

i krawężników, wykonano kana-
lizację deszczową, zabezpieczo-
no sieć elektryczną i teletech-
niczną, wykonano korytowanie 
pod krawężniki i nawierzchnię, 
ustawiono krawężniki, obrzeża 
betonowe i ścieki odwodnie-
niowe, wykonano podbudowę 

nawierzchni oraz nawierzch-
nię ulicy, miejsc postojowych, 
chodników, zjazdów oraz dep-

taków z kostki granitowej łupa-
nej.
Wykonawcą zadania było Przed-
siębiorstwo Drogowo-Meliora-
cyjne Drogomel z Góry.

AG
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Święto Policji
W br. przypada 99 rocznica powołania Policji. Z tej okazji w Domu Kultury w Górze odbyła się uroczystość związana z tym świętem.

W uroczystości udział wzięli: 
I Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji we Wro-
cławiu insp. Piotr Leciejewski, 
byli i obecni Komendanci KPP 
w Górze, władze samorządowe 

gmin Powiatu Górowskiego 
w osobach: Starosta Górow-

ski Piotr Wołowicz, Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Burmistrz Wąsosza Zbigniew 
Stuczyk, Wójt Gminy Nie-
chlów Beata Pona oraz Wójt 
Gminy Jemielno Jan Ucinek. 
Obecni byli także Komen-
danci Policji ościennych po-
wiatów, radni, przedstawiciele 
organizacji i instytucji oraz ro-
dziny policyjne. 
Uroczystość była okazją do na-
grodzenia wyróżniających się 
policjantów i policjantek. W 
tym roku na wyższe stopnie 
policyjne mianowanych zosta-
ło 27 funkcjonariuszy.
Awanse otrzymali: kom. Piotr 
Huzar, asp. szt. Julian Całko, 
asp. szt. Wojciech Karyś, asp. 

szt. Jarosław Uściło, st. asp. 
Mariusz Szindler, st asp. To-
masz Tomaszewski,asp. Ma-
riola Kałużna-Kłodzińska, 
asp. Grzegorz Kowalczuk, asp. 
Lidia Tarońt, asp. Magdale-

na Urbaniak, asp. Radosław 
Więcowski, asp. Michał Zioła, 

mł. asp. Karolina Krawczy-
k-Lisowska, mł. asp. Marcin 

Szostak, sierż. szt. Łukasz Bo-
rawski, sierż. szt. Marcin Cho-
cianowski, sierż. szt. Krystian 

Kurowski, sierż. szt. Małgo-
rzata Nieborak, sierż. szt. Zbi-
gniew Sosiński, st. sierż. Joanna 
Jarząb, st. sierż. Piotr Swaczy-
na, st. sierż. Agata Szurowska, 
st. sierż. Agata Węgrzyn, sierż. 

Karolina Sajdak, sierż. Paulina 
Wiśniewska, st. post. Narcyz 
Gendera, st. post. Mikołaj Ja-
godziński.
Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Iza-
bela Węcławek-Wąsik – pra-
cownik cywilny górowskiej 
Komendy odznaczona została 
Medalem Brązowym za Długo-
letnią Służbę. 
Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w uzna-
niu szczególnych zasług nadał 
podkom. Danielowi Pankowi 
Srebrną Odznakę Zasłużony 
Policjant.  
Z okazji Święta Policji Komen-
dant Główny Policji wyróżnił 
nagrodami pieniężnymi trzech 

funkcjonariuszy oraz pracowni-
ka cywilnego Komendy Powia-
towej Policji w Górze.

Za wzorowe wykonywanie 
obowiązków służbowych Ko-
mendant Wojewódzki Policji 
wyróżnił nagrodami pienięż-
nymi czterech funkcjonariu-
szy Komendy. 
Komendant Powiatowy Poli-
cji w Górze kom. Krzysztof 
Cichla w dowód uznania za 
długoletnią pracę wręczył po-
dziękowania pracownikom 
cywilnym:
- za Jubileusz 35-lecia pracy 
Pani Zofii Opatkiewicz 
- za Jubileusz 40-lecia pracy 
Panu Bolesławowi Kopko
Starosta Górowski Piotr 
Wołowicz za wzorowe wy-
konywanie obowiązków 
służbowych wyróżnił niżej 
wymienionych funkcjonariu-
szy: asp. szt. Marka Biernac-
kiego, asp. szt. Ariela Bujaka, 
asp. Annę Oleszkiewicz, asp. 
Łukasza Kurpiela oraz pra-
cowników cywilnych – Mał-

gorzatę Bujko i Biolesława 
Kopko.

Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz za wzorową pracę  
i służbę wyróżniła niżej wy-

mienionych funkcjonariuszy: 
podkom. Agnieszkę Połczyk, 
asp. szt. Grzegorza Grzesiaka, 
asp. Radosława Więcowskiego, 
sierż. szt. Zbigniewa Sosiń-
skiego oraz pracowników cy-
wilnych – Grażynę Lisowską i 
Joannę Wasilewską.
Burmistrz Wąsosza Zbigniew 
Stuczyk za wzorowe wykony-
wanie obowiązków wyróżnił 
funkcjonariusza Rewiru Dziel-
nicowych w Wąsoszu asp. To-
masza Matuszewskiego. 
Wójt Gminy Niechlów Beata 
Pona za wzorową służbę wy-
różniła funkcjonariusza Re-
wiru Dzielnicowych mł. asp. 
Jarosława Lorka.
Wójt Gminy Jemielno Pan Jan 
Ucinek za wzorowe wykony-
wanie obowiązków służbo-
wych wyróżnił asp. szt. Marka 
Godylę.
Po wręczeniu awansów i wy-
różnień na ręce Komendanta 

Powiatowego Policji w Górze 
kom. Krzysztofa Cichli spły-
nęły życzenia, gratulacje i po-
dziękowania od przedstawicie-
li władz samorządowych oraz 
zaproszonych gości. Wszyst-
kim awansowanym oraz na-
grodzonym gratulujemy. A po-
tem odbyła sie sesja zdjęciowa, 
funkcjonariusze chętnie po-
zowali do obiektywu z rodzi-
nami. Być może, wzorem lat 
ubiegłych z najmłodszych la-
torośli wyrośnie kolejne poko-
lenie górowskich policjantów.



6

Górowska Akademia Partycypacji
Stowarzyszenie „Razem dla Kłody” z Kłody Górowskiej wspólnie z Fundacją IRIS z Wierzowic 
Małych realizują projekt w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, pn. „Górowska 
Akademia Partycypacji”. 

Działania projektowe skierowa-
ne są do 5 miejscowości Gmi-
ny Góra – Kłody Górowskiej, 
Bronowa, Czerniny Górnej, 
Borszyna Małego i Zawieścic. 
W projekcie zaplanowano m.in. 
2-dniowy wyjazd studyjny „Par-
tycypacja w praktyce”, organiza-
cję warsztatów obywatelskich, 
kursu partycypacji, opracowa-
nie poradnika dot. partycypacji 
społecznej na terenie Gminy 
Góra wraz z przykładowymi 

działaniami zrealizowanymi  
w ramach funduszu sołeckiego. 
Realizację projektu rozpoczęto 
10 lipca br. organizacją semi-
narium „Górowska Akademia 

Partycypacji”. W pierwszej czę-

ści spotkania przedstawiono 
założenia projektu, omówiono 
zaplanowane działania wraz ze 
sposobem ich realizacji. W dru-
giej części przeprowadzono de-

batę na temat partycypacji spo-
łecznej w Gminie Góra. Całe 
seminarium prowadził ekspert 
w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich Krzysztof Szustka. 
Koordynatorem projektu jest 
Prezes Stowarzyszenia „Razem 
dla Kłody” Małgorzata Makles. 
Projekt dofinansowany jest ze 
środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich

Innowacja pedagogiczna
Dobiegł końca rok szkolny 
2017/18, a wraz z nim zakoń-
czona została innowacja peda-
gogiczna realizowana w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Górze 
w klasach Ib, IIb i III b przez 

nauczycielki Jolantę Choiń-
ską, Wioletę Leśniak i Jolantę 
Wilkosz. Uczniowie podczas 
spotkań poznawali zdrowe 
produkty spożywcze, które 
wykorzystywali do przygoto-
wywania rozmaitych potraw. 
Mieli możliwość zaznajomienia się  
z owocami egzotycznymi. Roz-
szerzyli też swoją wiedzę na te-
mat konieczności spożywania 
dużych ilości warzyw i owoców. 
Poznawali przepisy kulinarne, 
które stosowali do samodziel-
nego przyrządzania posiłków. 
Zajęcia cieszyły się dużą po-
pularnością, o czym świadczy 
wysoka frekwencja. Stosowanie 
różnorodnych metod uatrak-

cyjniło spotkania kulinarne,  
w czasie których każdy  
z uczniów miał możliwość sa-
modzielnego przygotowywania 
i dekorowania potraw. Ucznio-
wie biorący udział w innowa-

cji do swoich działań włączyli 
również rodziców. Wspólnie  
z nimi przygotowywali w domu 
potrawy, co zostało udokumen-
towane na zdjęciach. W oparciu 
o nie przeprowadzono konkurs 
i stworzono wystawę fotografii. 
Ekspozycja ta została zaprezen-
towana społeczności uczniow-
skiej oraz w środowisku lokal-
nym podczas Festiwalu Nauki. 
Innowacja Kuchenne rewolucje 
w klasach I- III została bardzo 
wysoko oceniona  zarówno 
przez dzieci jak i ich rodziców. 
Małym kucharzom zajęcia te 
bardzo przypadły do gustu i 
chcieliby je nadal kontynuować.

sP3

MM

Spotkanie Konsultacyjne Programu Współpracy
W dniu 4 lipca w siedzibie orga-
nizacji pozarządowych w Górze 
w tzw. pałacyku przy ul. Pod-
wale 24 odbyło się Spotkanie 

Konsultacyjne projektu „Pro-
gram Współpracy Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku 
publicznego na Dolnym Śląsku 
na 2019 rok” oraz doradztwo 

dotyczące m.in. rodzajów dzia-
łalności prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe i pro-
wadzenia dokumentów finan-

sowo-księgowych. W spotkaniu 
uczestniczyło kilkanaście ngo  
z terenu Gminy Góra. 
W pierwszej części spotkania 
omówiony został projekt do-
kumentu „Program Współpra-
cy Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego z organizacjami 

pozarządowymi…” Program 
przedstawiła Dyrektor Wydzia-
łu Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego  Agnieszka 
Kowol, a uczestnicy spotka-
nia mogli pytać i przekazywać 
swoje uwagi. W drugiej części 
spotkania doradca RDPD z 
Wrocławia Karolina Furmaniak 
przybliżyła tajniki „Prawidło-
wego opisywania dokumentów 
finansowo-księgowych oraz 
ich księgowanie”; „Odpłatną 
działalność organizacji pożytku 
publicznego” i „Prowadzenie 
działalności gospodarczej przez 
organizacje pozarządowe”. 
Organizatorem spotkania był 
Wydział Współpracy z Or-
ganizacjami Pozarządowymi 
UMWD oraz DPD działający 
przy Fundacji Pomocy Szkole 
im. E. Machniewicza.  

EM

Zakończono budowę drogi w Glince
Przed terminem umownym za-
kończono prace przy budowie 
drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Glinka.

Zakres robót obejmował :
1.Budowę drogi o nawierzchni as-
faltowej – dł. ok. 330 mb i szero-
kości 3,5 - 5,0 m
2. Budowę zatoki mijankowej (2 
szt.) Nowa droga ułatwi miesz-
kańcom wsi Glinka dojazd do 
gruntów rolnych a także na cmen-

tarz parafialny. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Drogowo 
- Melioracyjne „DROGOMEL” 
– Spółka Jawna Andrzej Skoczylas 

oraz Krzysztof Głuszko z Góry. Na 
przedmiotową inwestycję Gmina 
Góra otrzymała dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu  
w wysokości 69 720 zł.

AG
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Gminne obchody Dnia Strażaka i Jubileusz 
70-lecia OSP Radosław
7 lipca 2018 roku w Radosławiu odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka, połączone z Jubile-
uszem 70-lecia OSP Radosław.

Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz na ręce Komendan-
ta Miejsko-Gminnego ZOSP 

RP w Górze Andrzeja Wałęgi 
oraz Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Górze Andrzeja Ręko-
siewicza złożyła podziękowania 
dla wszystkich ochotników, 
wyrażając najwyższe wyrazy 
podziwu i szacunku, życząc 
zawsze szczęśliwych powrotów  
z akcji. Ponadto Burmistrz Góry 
podziękowania skierowała do 
Prezesa OSP Radosław Dariusza 
Frankiewicza oraz Naczelnika 
OSP Radosław Edwarda Cie-
bienia w związku z Jubileuszem 
70-lecia Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Radosławiu, przekazu-
jąc środki o wartości 8000 zł. 

na remont strażnicy (wymianę 
bram garażowych).
Z okazji Jubileuszu Burmistrz 

Góry podziękowania skierowała 
również do członków OSP Ra-

dosław, którzy przyczynili się do 
powstania jednostki, jak i długo-

letniej służby w OSP: Tadeusza 
Chichłowskiego, Jana Antolaka, 
Andrzeja Dorczaka, Jana Majdy, 
Adama Frankiewicza, Mieczy-
sława Hołtry, Kazimierza Tchó-
rzewskiego, Henryka Skoreńko. 
Przy okazji gminnych obcho-
dów Dni Strażaka Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz wrę-
czyła sprzęty współfinansowane 
z Funduszu Sprawiedliwości  
o wartości 24 970 złotych. Ze-
staw typu PSP R1 z deską i szy-
nami otrzymały jednostki OSP 
Chróścina, OSP Stara Góra  
i OSP Wierzowice Małe. De-
fibrylator AED otrzymały zaś 
jednostki OSP Czernina i OSP 
Osetno.

KS

Integracyjne wyjazdy
Mimo wielu trudności, jakie na swej drodze i w codziennym 
życiu  napotykają członkowie Polskiego Związku Niewidomych 
i Osób Słabowidzących nie rezygnują oni z przyjemności po-
dróżowania i poznawania ciekawych zakątków kraju. 

Jedna z takich wycieczek odby-
ła się pod koniec czerwca br. do 
Muszyny i Krynicy Górskiej. 
Uczestniczyło w niej ok. 50 

osób – członków związku wraz 
z opiekunami. Byli pod pomni-
kiem Jana Kiepury, Nikifora, 
próbowali wody leczniczej „Kry-
niczanka”, zażywali przyjemno-
ści podróży kolejką gondolo-
wą, zwiedzali „ogrody biblijne”  

w Muszynie. W drodze po-
wrotnej obowiązkowo zahaczyli  
o Wadowice, gdzie przeszli szla-
kiem Papieża Jana Pawła II. 
Zarząd górowskiego Oddziału 
PZN składa serdeczne podzię-
kowania sponsorom wyjazdu: 
Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz, Staroście Górowskie-
mu Piotrowi Wołowiczowi, 
Burmistrzowi Wąsosza Zbignie-
wowi Stuczykowi i Kierownik 
PCPR w Górze Bożenie Mercie 
za wsparcie i pomoc w organiza-

cji. Kolejny integracyjny wyjazd 
miał miejsce na początku lipca 
i zorganizowany został wspólnie 
z Towarzystwem Miłośników 

Grodna i Wilna. Tym razem 
grupa była w Jaworze – zwie-
dzali Kościół Pokoju, przepięk-
ną bazylikę w Krzeszowie, mu-
zeum porcelany w Wałbrzychu, 
a w Kłodzku minieuroland.  
W drodze powrotnej obiad  

w Kamieńcu Ząbkowickim, pa-
łac królewny Marianny Orań-
skiej i powrót do Góry. Tym 
razem w wyjeździe wzięło udział 
ok. 40 osób. Pobyt w tych cie-
kawych miejscowościach uda-
ny, zaostrzył apetyty na kolejne 
wycieczki i poznawanie uroków 
naszej Ojczyzny. I tego człon-
kom PZN życzę – nieustannej 
chęci poznawania i doświadcza-
nia.

Pamiętamy
W dniu 11 lipca (środa) o godz. 
12.00 w Gminie Góra na jedną 
minutę zostały włączone sygnały 
alarmowe. W ten sposób władze 
samorządowe i mieszkańcy Gminy 
wyrazili hołd i oddali pamięć lud-
ności polskiej zamordowanej przed 
75. laty na Kresach Wschodnich. 
Dziś, kiedy żyjemy w warunkach 
pokoju, powinniśmy pamiętać, że 
był taki czas, kiedy za samo bycie 
Polakiem skazywało na śmierć. 
To bardzo bolesne chwile w histo-
rii naszego narodu, o których nie 
możemy zapomnieć, a szczególnie 
o Polakach, których spotkało tyle 
zła i okrucieństwa.
Tłem historycznym dla uczczenia 
ofiar ludobójstwa są wydarzenia, 
jakie miały miejsce w nocy z 11 
na 12 lipca 1943 r. Rozpoczęła się 
wówczas masowa akcja przeciwko 
ludności polskiej przeprowadzo-

na przez Ukraińską Powstańczą 
Armię (UPA) na Wołyniu, okre-
ślana mianem „rzezi wołyńskiej”. 
W tym dniu nazwanym później 
Krwawą Niedzielą, zaatakowa-
no ludność z prawie stu polskich 
miejscowości. Według historyków 
podczas rzezi wołyńskiej zginęło 
od 30 do 60 tys. Polaków. Sejm 

RP na mocy uchwały z lipca 2016 
r. ustanowił 11 lipca Narodowym 
Dniem Pamięci Ofiar Ludobój-
stwa dokonanego przez ukraiń-
skich nacjonalistów na obywate-
lach II RP.
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Dni Góry 2018
W dniach 29 czerwca – 1 lipca Góra obchodziła doroczne święto miasta – Dni Góry. 

W piątkowy wieczór mieszkań-
cy mogli wziąć udział w zaba-
wie tanecznej na stadionie OKF,  
a w sobotnie przedpołudnie na 

kortach tenisowych odbył się 
Otwarty Turniej Tenisa Ziemne-
go w grze podwójnej o Puchar 
Burmistrza Góry. Chwilę później, 
na strzelnicy myśliwskiej w Górze 
rozpoczęły się Otwarte Zawody 
w Strzelectwie Myśliwskim rów-
nież o Puchar Burmistrza Góry. 

Główne obchody święta miasta 
odbyły się na stadionie OKF. Jak 
co roku dla najmłodszych przygo-
towano szereg atrakcji w postaci 
karuzeli, trampolin, dmuchanych 
kul, toru przeszkód, samochodów 
elektrycznych i innych. Energia 
płynąca ze sceny każdego dnia, 
wesołe miasteczko, różnorakie 
stoiska i smaczna gastronomia - 
to tylko niektóre z cech imprezy, 
którą niestety mamy już za pleca-
mi. 
Oficjalnego otwarcia Dni Góry 
2018 dokonała Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz oraz przed-
stawiciele partnerskiego miasta 

Herzberg am Harz – burmistrz 
Lutz Peters i burmistrz Herzbergu 
w latach 1999-2014 Gerhard Wal-
ter. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz 

podziękowała wszystkim za liczne 
przybycie oraz życzyła wspaniałej 
zabawy. Podziękowania popłynęły 
także do głównego organizatora 
imprezy Dyrektor Domu Kultu-
ry Danuty Piwowarskiej-Berus, 
Dyrektora Ośrodka Kultury Fi-
zycznej Ryszarda Wawera, Preze-

sa Techniki Komunalnej Tekom 
Adama Ćwiana, Prezesa Zakład 
Energetyki Cieplnej Rafała Kory-
towskiego, Komendanta Powia-
towego Policji kom. Krzysztofa 
Cichli oraz Komendanta Miejsko
-Gminnego OSP Andrzeja Wałę-
gi. Goście z Niemiec podziękowali 
za zaproszenie oraz za możliwość 
wspólnej zabawy. Wszystkim 
mieszkańcom życzyli dobrej za-
bawy. W ramach obchodów Dni 
Góry 2018 odbyła się także uro-
czystość 25-lecia współpracy part-
nerskiej z miastem Herzberg Am 
Harz. Niemieccy goście wspólnie 
z górowianami mogli podziwiać 

występy artystyczne oraz zmiany 
jakie zaszły w naszym mieście od 
poprzedniej wizyty. W sobotnie 
popołudnie mieli także okazję 

wysłuchać pełnowymiarowe-
go koncertu zespołu Big Band 
działającego przy Domu Kultury  
w Górze pod kierownictwem 
Arkadiusza Gustawa, który od-
był się w ramach uroczystości 
jubileuszowej na sali widowisko-
wej Domu Kultury w Górze. Po 
wizycie w Domu Kultury, goście  
z wraz z gospodarzami uroczysto-
ści oraz  mieszkańcami, udali się 
na stadion OKF’u. 
Pogoda idealnie dopisała organi-
zatorom. Nie spadła bowiem ani 
jedna kropla deszczu, za co je-
steśmy wdzięczni matce naturze. 
Dzięki temu tak wielu ludzi mo-
gło bezproblemowo podziwiać 
sobotnio-niedzielne koncerty. 
Część artystyczna przygotowywa-
na przez Dom Kultury w Górze 
zaczęła się prezentacją górowskich 
przedszkoli, w tym Przedszkola 

Niepublicznego „Akademia Ma-
lucha”, Przedszkola Publicznego 

nr 1 oraz Przedszkola Publicznego 
nr 3 w Górze. Po występie malu-
chów, mięliśmy okazję podziwiać 
prezentacje górowskich Mażore-
tek z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „ARTIS” Góra. Przed 
pierwszą gwiazdą zaproszoną 
przez organizatora, zaprezentowa-
ły się podopieczne Agaty Śliwiń-
skiej z ramienia sekcji wokalnej 
działającej przy Domu Kultury  
w Górze, które dały ponad półgo-
dzinny koncert na deskach estra-
dy. O 1700 tłumy fanów Telewizji 
Silesia „TVS” zajęli wszystkie 
ławki przedscenicznego parkietu. 
Bernadeta Kowalska swoimi tek-
stami i muzyką porwała do za-
bawy wszystkich zgromadzonych 
seniorów. Już od jakiegoś czasu 
bowiem przez Dom Kultury  
w Górze, zapraszane są gwiaazdy 
TVS, które w bardzo pogodny 

sposób umieją rozruszać dojrzałą 
górowską publiczność. Po uro-
czystości otwarcia teren impre-
zy masowej zaczął wypełniać się  
w bardzo szybkim tempie. Działo 
się tak za sprawą koncertu zespo-
łu disco-dance. Mowa oczywiście 
o zespole BASTA i zjawiskowej li-
derce Evie Baście. Pierwszy utwór 

wykonany przez część męską ze-
społu rozpoczął przyśpieszone 

bicie serca u fanów zespołu. Gdy 
na scenę weszła Eva, nie było już  
o czym mówić – to trzeba było 
zobaczyć i usłyszeć na własne uszy.
Zapowiedzi międzykoncerto-
we wykonywał Wiktor Bąk, na 
co dzień leszczyński nauczyciel,  
a także dyrygent Dziecięco - Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej w Po-
niecu, a na czas obchodów święta 
naszego miasta - konferansjer, 
który z pasją i wdziękiem brnął 
z publicznością ku kolejnym 
gwiazdom. Punktualnie o godz. 
2100 na schody wszedł Roberto 
Zanetti. Intro przywitało zgroma-
dzoną publiczność. Później był 
już tylko wrzask i pisk ze strony 
publiczności, którymi górowianie 
ciepło przyjęli SAVAGE. Gorą-
ce tancerki i zjawiskowy Włoch 
przypomniały młodzieńcze lata 
niejednemu uczestnikowi impre-

zy. Artysta zaprezentował swoje 
najlepsze utwory, które znane są 
nawet tym osobom, nie słucha-
jącym tego typu muzyki. Z całą 
pewnością przyznać można,  że 
występ międzynarodowej gwiaz-
dy pozwolił mówić o Dniach 
Góry, że były jedną z najhuczniej-
szych i najlepiej zorganizowanych 
imprez w okolicy. W przypadku 
soboty, tak samo jak w piątkowy 
wieczór, około 2200 przyszedł czas 
na zabawę dyskotekową prowa-
dzoną jak zwykle przez Adriana 
Kasprzaka – pracownika Domu 
Kultury w Górze.
1 lipca to ostatni dzień górowskie-
go święta. Big Band Domu Kultu-
ry w Górze, dał już drugi koncert 
w mijającym weekendzie. Krótko 
po godzinie 1600 muzycy byli już 
zamontowani na scenie. Przyznać 
trzeba, że zespół skupiający coraz 
więcej muzyków, rozwija się nie 
tylko pod względem liczebności, 
ale i pod względem artystycznym. 
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Jubileusz 25-lecia partnerstwa Gminy Góra 
z miastem Herzberg am Harz
W sobotę, 30 czerwca br. Gmina Góra oraz niemieckie miasto Herzberg am Harz obchodziły 
swoje święto. W tym roku przypada bowiem 25. rocznica podpisania Aktu Partnerstwa pomiędzy 
Gminą Góra i Herzbergiem am Harz. 

Uroczystość jubileuszowa odby-
ła się w Domu Kultury w Gó-
rze. Wśród obecnych na sali, 
oprócz władz samorządowych 
Gminy Góra i Powiatu Górow-

skiego, prezesów, kierowników  
i dyrektorów instytucji, firm, 
dyrektorów szkół, przedsta-
wicieli Klubu Esperanto, or-
ganizacji pozarządowych oraz 
mieszkańców Góry udział wzię-
ła 7-osobowa delegacja z Herz-
bergu, na czele z burmistrzem 
Lutzem Petersem oraz Gerhar-
dem Walterem, burmistrzem 
Herzbergu w latach 1999-2014. 
Po przywitaniu gości w imieniu 
Burmistrz Góry Ireny Krzysz-
kiewicz przez Sekretarza Miasta 
i Gminy Góra Tadeusza Otto, 
głos zabrała gospodarz uroczy-
stości. 
W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz Góry przypomniała krót-
ką historię podpisania Aktu, 
przypomniała osoby, którym 
zawdzięczamy jego podpisanie 
oraz początki nawiązywania 
współpracy pomiędzy szkołami 
z obu miast i współpracy w ra-
mach esperanto. W trakcie wy-
stąpienia Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz podziękowała 
swoim poprzednikom – Bur-
mistrzom Góry – Tadeuszo-
wi Tutkalikowi, Stanisławowi 
Kwiatkowi, Dariuszowi Mat-
kowskiemu i Tadeuszowi Wrot-
kowskiemu za pielęgnowanie  
i aktywne włączanie się w kon-
takty partnerskie. Burmistrz 

swoje wystąpienie zakończyła 
zachęceniem ludzi tworzących 
społeczność miasta Herzberg 
am Harz i Gminy Góra do 
poszukiwania nowych dróg 

współpracy, która wzajemnie 
nas wzbogaci, ale będzie też 
umocnieniem naszej wspólnoty  
i wzajemnej przyjaźni. Ze strony 
władz samorządowych padły za-
pewnienia o chęci dalszej współ-

pracy partnerskiej i zacieśnienia 
relacji, by przynosiły one nowe 
korzyści obu społecznościom.
W dalszej części głos zabrał 
Burmistrz miasta Herzberg am 
Harz Lutz Peters. Podczas wy-
stąpienia podziękował za za-
proszenie oraz organizację uro-
czystości jubileuszowej, a także 
możliwość zwiedzenia miasta  
i zrealizowanych inwestycji. 
Wyraził również wdzięczność 
Burmistrz Góry za ciepłe przy-
jęcie. Burmistrz Herzbergu 
podkreślił, że partnerstwo za-
warte 25 lat temu zmieniło się  
w prawdziwą przyjaźń pomiędzy 

społecznościami. Wyraził radość 
z faktu, iż Herzberg odwiedzają 
mieszkańcy Góry, esperantyści 
oraz młodzież szkolna. Na ręce 
Burmistrz Góry Ireny Krzysz-

kiewicz i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Góry Jerzego 
Kubickiego wręczył upominki 
z Herzbergu wraz z życzeniami 
dalszej aktywnej współpracy  
i przyjaźni między Gminą Górą 

a miastem Herzberg am Harz. 
W kolejnej części prezentację 
multimedialną przedstawia-
jącą 25-letnią współpracę za-
prezentował Sekretarz Tadeusz 
Otto. Po jej zakończeniu sce-
ną zawładnął Zespół Big Band 
działający przy Domu Kultury 
w Górze. Koncert odbył się na 
niezwykle wysokim poziomie. 
Publiczność bisowała owacja-
mi na stojąco. Uroczystość 
zakończył wspólny uroczysty 
toast.

Muzycy coraz bardziej profe-
sjonalnie podchodzą do grania  
w Big Bandzie. Na bieżąco zmie-
nia się instrumentarium, rozbu-
dowywany i zmieniany jest re-
pertuar utworów, a nawet coraz 
śmielsze pomysły choreograficzne 
towarzyszą występom zespołu. 
Koncert zakończony owacjami 
dał początek występu kolejnego 
artysty. Gdy tylko Big Band ścią-
gnął ze sceny kilogramy swojego 
sprzętu, zjawiskowe tancerki To-
masza Calickiego na nowo wzru-
szyły górowską publicznością. 
Artysta dał aż dwugodzinny kon-
cert, który wzbogacony był kon-
kursem, nagrodami dla uczestni-
ków, a także wspólnym śpiewem 
z publicznością. Kilka minut po 
1900 zamontowani byli już Popa-
rzeni Kawą Trzy. „Okrutna, zła  
i podła”, „Byłaś dla mnie wszyst-

kim” a nawet „Makumba” zostały 
wykonane przez dziennikarzy ra-
dia ZET I RMF FM, działających 
razem w ramach Poparzonych 
Kawą Trzy. Wielu uczestników 
mówiło, że był to najlepszy kon-
cert podczas tegorocznych obcho-
dów święta naszego miasta.  
Dzięki punktualności organizato-
rów i zespołu, równo o 2100  „Kry-
zysowa narzeczona” wydobyła 
się z systemu Line Array. Jan 
Borysewicz, wspominający swoje 
dzieciństwo i dziadków w Gó-
rze, Janusz Panasewicz, Kuba Ja-
błoński, Krzysztof Kieliszkiewicz  
i pozostali członkowie postawili 
na nogi połowę miasta i zgroma-
dzili na stadionie największą pod-

czas trzech dni publiczność. Moc 
światła, muzyki i emocji, które 
towarzyszyły podczas koncertu 
Lady Pank jest nie do opisania. 
Muzycy wykonali między inny-
mi swoje przeboje pochodzące 
głownie z pierwszego krążka wi-
nylowego „Lady Pank” z 1983 
roku, noszącego miano złotej 
płyty. Na koniec koncertu artyści 
podpisywali się na płytach i pa-
miątkowych kartkach dla fanów. 
Po koncercie gwiazdy polskiego 
rocka, do godziny 2400 publicz-
ność bawiła się w rytmach muzy-
ki klubowej.
Na uwagę zasługuje również do-
skonałe zabezpieczenie imprezy ze 
strony firmy ochroniarskiej. Każ-
dy mógł czuć się bezpiecznie tak 
w trakcie koncertów jak i w czasie 
trwania całej imprezy. 
Partnerami tegorocznych Dni 

Góry byli GAZ-SYSTEM oraz 
PGNiG, dzięki którym mogliśmy 
lepiej dopracować i zorganizować 
wydarzenie, które na długi czas 
pozostanie w naszych wspomnie-
niach, za co jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy. Wszystkich uczestni-
ków tegorocznego święta zapra-
szamy do fotogralerii zamieszczo-
nej na stronie www.gora.com.pl  
i dk.gora.com.pl oraz na Dni 
Góry 2019!
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Studia Podyplomowe w PCDNiPPP w Górze
Na początku czerwca odbyły się egzaminy końcowe drugiej edycji studiów podyplomowych orga-
nizowanych przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego w Górze przy współpracy Instytutu Studiów Podyplomowych, Wyższej Szkoły 
Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

W bieżącym roku akademickim 
studia podjęło 36 studentów 
na 17 kierunkach kształcenia, 
mi.in.: pedagogika specjalna, 
oligofrenopedagogika, surdo-
pedagogika, przygotowanie pe-
dagogiczne, technika w szkole, 
matematyka w szkole. Harmo-
nogram studiów został zreali-
zowany zgodnie z planem, od-
było się 10 zjazdów sobotnich 
oraz dwudniowe certyfikowane 
szkolenie dla zainteresowanych 
studentów „Szkoła dla rodziców  
i wychowawców” przeprowa-

dzone przez Krystynę Adaśko  
zPowiatowgo Centrum Edukacji  
i Pomocy Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Wołowie. W sumie 
w pierwszych dniach czerwca 
komisja egzaminacyjna prze-
prowadziła 42 egzaminy ustne. 
Liczba egzaminów była wyższa 
od liczby studentów, gdyż szcze-
gólnie pracowici z nich podjęli 
studia na dwóch kierunkach. 
Tak intensywną naukę umożli-
wiła rozbudowana strefa studen-
ta przygotowana dla każdego 
kierunku oddzielnie na plat-

formie e-learningowej. Część 
studentów z tzw. kierunków ni-
szowych, miała również do swo-
jej dyspozycji e-konsultantów. 
Kolejna edycja studiów pody-
plomowych – kierunki pedago-
giczne, jest planowana w roku 
akademickim 2018/2019. Za-
interesowanych zapraszamy za-
tem we wrześniu tego roku do 
PCDNiPPP w Górze.

TELEFONY ZAUFANIA
Organizacja pozarządowa TPDiM „Spełnione Marzenia” w Górze, ko-
rzystając  z ogólnie dostępnych materiałów informacyjnych przygotowała 
informacje o telefonach zaufania. Celem jest, aby z tych informacji sko-
rzystało wiele osób, by wiedziały, gdzie można się zgłosić, by otrzymać po-
moc prawną. Dotyczy to szczególnie przemocy wobec kobiet, dzieci oraz  
mężczyzn co staje się zjawiskiem coraz częstszym. Telefony zaufania świad-
czą doraźną pomoc, gwarantują możliwość anonimowej wymiany myśli 
tym osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub 
psychologicznej. Kontakt z telefonem zaufania może nawiązać każdy czło-
wiek w prosty sposób, zwłaszcza w chwilach kryzysu.
- 800 12 12 12 - bezpłatny, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka
Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą 
korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer prze-
znaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić pro-
blemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy 
może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. - Pracownik te-
lefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
•	 116 111 - bezpłatny, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzie-
ży
Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochro-
ny. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o 
sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon 
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w go-
dzinach 12:00 - 22:00.
•	 800 676 676 - bezpłatna, Infolinia Rzecznika Praw Obywa-
telskich
Na infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o pra-
wach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o 
prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzie-
lić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej 
instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz 
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefo-
nów stacjonarnych i komórkowych).
•	 800 120 002 - bezpłatny, Ogólnopolski Telefon dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża. 
Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać 
pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę.
•	 800 70 22 22 - bezpłatna, Linia wsparcia dla osób w stanie 
kryzysu psychicznego
Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. 
Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub pi-
szące do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.
•	 801 199 990 - opłata za pierwszy impuls połączenia, Ogól-
nopolski Telefon Zaufania „Narkotyki - Narkomania”
Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależ-
niony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać 
fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej 
osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00.
•	 116 123 - bezpłatny, Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych 
w Kryzysie Emocjonalnym
Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności oso-
biste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam 
dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie 
bezpłatne)
•	 800 100 100 - bezpłatny, Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawach bezpieczeństwa dzieci
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców  
i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciw-
działania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynika-
jące z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc 
w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologami, 
wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, 
uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon 
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 12:00  - 18:00.

Kupon nr 5
100 pytań na 100-lecie Niepodległości

Redakcja Przeglądu Górowskiego ogłasza konkurs związany ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości . W każdym z ko-
lejnych numerów PG zamieszczać będziemy kupony konkursowe z pytaniami. Wystarczy zebrać wszystkie 8  kuponów i wypełnione 
przysłać  lub przynieść  do redakcji Przeglądu Górowskiego do 5 listopada 2018 r. Nagroda w konkursie zostanie ufundowana przez 
Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz. W przypadku większej liczby osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi nagroda będzie loso-
wana. Zachęcamy do udziału w konkursie.
c.d. pytań
47. Wyjaśnij skrót KTSSN …………………………………………………………………….............................................................
48. Kto był komendantem sił wojskowych w KTSSN?............................................................................................................................ 
49. Kto, jako pierwszy sprawował funkcję komendanta w Komendzie Legionów Polskich w 1916 r. ……………………………………
50. Data złożenia dowództwa nad armią polską przez generała-gubernatora warszawskiego Hansa v.Beselera ……………………….....
51. Jakim środkiem transportu armia gen. Hallera powróciła do Polski w 1919 r.?.................................................................................
52. Kto był autorem tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej w 1918 r. ……………………………………
53. Komu rada Ministrów 20 XI 1918 r. powierzyła „wyłączną i zupełną władzę nad wojskiem polskim” ………………………………
54. W jakich miastach w 1918 r. rozpoczęto organizowanie  jednostek lotniczych ..................................................................................
55. Podaj nr Dekretu Naczelnego Wodza, na mocy którego utworzono polską Marynarkę Wojenną ……………………………………..
56.W 1918 r. powołano 5 wojskowych Okręgów Generalnych. W jakich miastach były ich siedziby? …………………………………
57. Kto pełnił funkcję dowódcy Okręgu Warszawskiego ………………………………………............................................................
58. Kto pełnił funkcję komendanta pułków piechoty tworzonych od 1919 r…………………..............................................................
59. Z ilu pułków składała się kawaleria utworzona w 1919 r. …………………………………..............................................................
60. Na ile dni każda dywizja wojska polskiego miała zapewnione zapasy żywnościowe? ..........................................................................

Imię i nazwisko ………………………………………………..nr telefonu……………………...............................

EwA wALCZAK

Esperantyści u Burmistrz Góry
W dniu 23.07.br. Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz 
przyjęła delegację młodych 

esperantystów w ramach Salo 
13. W spotkaniu uczestniczyli: 
Naczelnik Wydziału Organiza-
cyjnego i Spraw Obywatelskich 

Anna Kulesza, opiekunka z ra-
mienia UMiG Bogumiła Pła-
czek, w roli tlumaczów wystą-

piły tłumacz esperanto Lidia 
Nowak i tłumacz z esperanto 
na j. niemiecki Michaela Steg-
meier. Młodzież przybyła wraz 

z opiekunkami Iwoną Sawicką 
i Silvią Hoffmann. Grupa li-
czyła 12 osób. Burmistrz Góry 
serdecznie powitała przy-
byłych, przybliżyła historię 
górowskiej współpracy w ra-
mach esperanto, opowiedziała 
o dniu dzisiejszym i przyszło-
ści miasta, pytała o wrażenia 
z pobytu. Życzyła miłych dni  
i zadowolenia, zaprosiła do ko-
lejnego przyjazdu. Na końcu, 
na ręce opiekunów Burmistrz 
wręczyła dyplom dla Petera 
Zilvara, jednego z twórców 
współpracy esperanckiej po-
między Górą a Herzbergiem.  
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Elektroniczna rejestracja narodzin dziecka
Od 01 czerwca br. weszły nowe przepisy dot. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach 
stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.), które umożliwiają zgłoszenie urodzenia  
dziecka drogą elektroniczną.

Zgłoszenie urodzenia może do-
konać matka dziecka lub ojciec, 
którego ojcostwo jest prawnie 
ustalone w chwili dokony-
wania zgłoszenia. Zgłoszenie 
urodzenia będzie zawierało jed-
nocześnie oświadczenie o wybo-
rze imienia (lub imion) dziecka. 
Tym samym nie będzie koniecz-
ności osobistego stawiennictwa 
w urzędzie stanu cywilnego w 
celu dokonania zgłoszenia. Re-
jestracja narodzin powinna na-
stąpić w ciągu 21 dni od  daty 
wystawienia karty urodzenia. 

Zgłoszenia narodzin należy 
dokonać w urzędzie, w miej-
scu, w którym dziecko przyszło 
na świat.
Po zarejestrowaniu urodzenia 
przez kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, do osoby zgłaszają-
cej urodzenie zostanie przesła-
ny odpis skrócony aktu urodze-
nia  dziecka, powiadomienie o 
nadanym numerze PESEL oraz 
zaświadczenie o zameldowaniu.       
Dokumenty zostaną wydane w 
formie papierowej albo elektro-
nicznej, w zależności od wybo-

ru osoby dokonującej elektro-
nicznego zgłoszenia urodzenia. 
Czynność będzie realizowana 
w drodze e-usługi, dostępnej na 
portalu obywatel.gov.pl.
Warunkiem skorzystania przez 
rodziców z tej usługi jest posia-
danie profilu zaufanego.
W przypadku osób, które nie 
posiadają w/w profilu rejestra-
cja dziecka następuje osobiście  
w urzędzie stanu cywilnego.

Dbajmy o czystość i porządek

Informacja dla właścicieli psów
Urząd Miasta i Gminy w Górze 
uprzejmie informuje, iż zgodnie 
z § 21  Uchwały Rady Miejskiej 
Góry nr XXVII/191/16 z dnia 14 
lipca 2016 r. w sprawie regulami-
nu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Góra osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe 
zobowiązane są do zachowania bez-
pieczeństwa i środków ostrożno-
ści, zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla 
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów użytku publicznego. Po-
nadto do obowiązków właścicieli 
utrzymujących psy należy: 
· wyposażenie psa w obrożę, a w 
przypadku ras uznawanych za agre-
sywne w kaganiec;
· wyprowadzanie psa na uwięzi,  
a psa rasy uznawanej za agresywną 
lub w inny sposób zagrażający oto-
czeniu – w nałożonym kagańcu;
· zwolnienie psów ze smyczy do-
puszczalne jest jedynie na terenach 
zielonych, mało uczęszczanych,  
w sytuacji, gdy właściciel ma moż-
liwość sprawowania kontroli nad 
zwierzęciem, postanowienie to nie 
dotyczy ras zaliczanych do agresyw-
nych;
· zwolnienie psa ze smyczy na te-
renie nieruchomości, może mieć 
miejsce jedynie w sytuacji, gdy nie-
ruchomość  jest ogrodzona w spo-
sób uniemożliwiający jej opuszcze-
nie przez psa i wykluczający dostęp 
osób trzecich, odpowiednio ozna-
kowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem;
· posiadanie przez właścicieli lub 
osoby pod nadzorem, których wy-
prowadzany jest pies akcesorii do 
sprzątania zanieczyszczeń pozosta-
wionych przez psy np.: chwytak, 

łopatkę, woreczki, torebki do 
psich odchodów.
Do obowiązków właścicieli utrzy-
mujących pozostałe zwierzęta do-
mowe należy: 
· stały i skuteczny dozór;
- niewprowadzanie zwierząt do 
obiektów użyteczności publicz-
nej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, ta-
kich jak lecznice, wystawy, itp., 
postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystają-
cych z psów przewodników;
· niewprowadzanie zwierząt do-
mowych na tereny placów zabaw 
dla dzieci, piaskownic dla dzieci, 
itp.;
· natychmiastowe usuwanie 
przez właścicieli, zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzę-
ta domowe w obiektach i na 
terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, a w szcze-
gólności na chodnikach, ulicach, 
placach, parkingach, terenach 
zielonych, itp., nieczystości te 
umieszczone w szczelnych, nie-
ulegających szybkiemu rozkłado-
wi torbach, mogą być wrzucane  
w komunalnych  urządzeniach 
służących do zbierania odpadów; 
postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających  
z psów przewodników.
Ponadto uprzejmie informujemy, 
iż osoby które chcą zarejestrować 
swojego psa mogą bezpłatnie 
otrzymać numerek identyfikacyj-
ny w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Górze w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska pokój nr 111.

os

Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
zwraca się z prośbą  do wszystkich 
właścicieli, użytkowników, najem-
ców, zarządców, administratorów 
posesji oraz wszystkich mieszkań-
ców Gminy, aby włączyli się do 
prac polegających na utrzymaniu 
czystości i porządku w najbliż-
szym otoczeniu.  Służyć to będzie 
nie tylko estetyce, ale także zdro-
wiu i dobremu samopoczuciu nas 
wszystkich. Eliminujmy złe nawyki  
i przyzwyczajenia. Zastosujmy 
się do obowiązującego prawa 
w tym zakresie poprzez: za-
opatrzenie nieruchomości  
w pojemniki na odpady komu-
nalne; oczyszczenie chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości  
z piasku, błota i innych zanieczysz-

czeń; uporządkowanie ogrodów, 
zieleńców, kwietników; wykosze-
nie chwastów; oczyszczenie rowów 
przydrożnych, oraz przepustów 
przed swoimi posesjami; utrzyma-
nie w należytym stanie technicz-
nym i estetycznym ogrodzenia nie-
ruchomości oraz innych obiektów 
małej architektury; uporządkowa-
nia własnej posesji.
Obowiązek utrzymywania czystości 
na terenie nieruchomości wynika z 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz 
§ 3 Uchwały Rady Miejskiej Góry 
z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3622)

os
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE

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

SłAwOmiR BąCZEwSKi

Ruszają kolejne remonty dróg 
Powiat Górowski w celu popra-
wy stanu technicznego i bezpie-
czeństwa prowadzi w 2018 r. 
sukcesywnie naprawy cząstkowe 
dróg powiatowych
Biorąc pod uwagę duże potrzeby 
lokalnej społeczności, związane 
z poprawą stanu techniczne-
go oraz zapewnieniem bezpie-
czeństwa na drogach, Starosta 
Górowski z Zarządem Powiatu 
Górowskiego, po wykonaniu w 
II kwartale pozimowych remon-
tów nawierzchni, w III kwartale 
uruchomili kolejne zadania re-
montowe. Do najważniejszych  
z nich, należy zaliczyć:
- wykonanie podwójnego po-
wierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni na  drodze powia-
towej 1105D Rudna Wielka 
– Wąsosz. Termin realizacji do 
15.10.2018r.;
•	 wykonanie podwójne-
go powierzchniowego utrwale-
nia nawierzchni wraz ze ścinką 
poboczy na drodze powiatowej 
1068D Witoszyce-Wioska-

Siciny. Termin realizacji do 
15.10.2018r.;
•	 wykonanie podwójne-
go powierzchniowego utrwa-
lenia nawierzchni na drodze 
powiatowej 1067D Radosław-
Nowa Wioska. Termin realizacji 
do 15.10.2018r.;
•	 obustronne wykonanie 
ścinki poboczy szerokości po 
1,0m do 10cm z odwiezieniem 
urobku na odległość do 10km 
na drodze powiatowej 1068D 
Witoszyce-Wioska-Siciny. Ter-
min realizacji do 15.10.2018r.;
•	 wykonanie podwójne-
go powierzchniowego utrwa-
lenia nawierzchni na drodze 
powiatowej 1113D Wąsosz 
– Płoski. Termin realizacji do 
15.10.2018r.
•	 wykonanie naprawy 
przełomu nawierzchni na dro-
dze powiatowej 1113D Wąsosz 
– Płoski. Termin realizacji do 
15.10.2018r.
Ponadto Powiat Górowski 
przystąpił do opracowania do-

kumentacji projektowo-koszto-
rysowej budowy i przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych wraz z zadrze-
wieniami przydrożnymi oraz 
likwidacją zbędnych dróg wraz 
z rekultywacją umożliwiającą 
uprawę mechaniczną gruntów 
w związku z realizacją projektu 
„Scalenie gruntów wsi Naratów, 
gmina Niechlów, powiat gó-
rowski” w ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje zwią-
zane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa  
i leśnictwa” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020”. Termin re-
alizacji do 20.12.2018r.
Biorąc pod uwagę znaczenie 
tego typu remontów dla miesz-
kańców, w fazie przygotowań są 
kolejne zadania związane z re-
montami dróg powiatowych.

ANdRZEJ RYBAK

Szykujmy wędki 
5 sierpnia 2018 r o godz. 5.00 w Równej nad Odrą odbędą się 
Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Górowskiego w dyscy-
plinie spławikowej organizowane w ramach Powiatowych Ob-
chodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Powiat Górowski oraz Koło 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego Góra Miasto organizują 
5 sierpnia 2018 r. o godz. 5.00 
w Równej nad Odrą Zawody 
Wędkarskie o Puchar Starosty 
Górowskiego w dyscyplinie 
spławikowej. W trakcie zawo-
dów wędkowanie odbywać się 
będzie na jedną wędkę zgodnie 
z „Regulaminem amatorskie-
go połowu ryb”. Czas łowienia  
4 godziny. Biorący udział w za-
wodach wędkarze winni mieć 
opłacone składki wędkarskie. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 
2 sierpnia 2018 r. w sklepie 
wędkarskim w Górze, 56-200 
Góra, ul. Targowa 1. Opłata za 
udział w zawodach wynosi 15 zł 
– posiłek. Dojazd na zawody we 
własnym zakresie. 
Zawody będą kolejną imprezą 
organizowaną w ramach Powia-
towych Obchodów 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości.

Sukces młodych ekonomistów 
18 czerwca 2018 roku w Ze-
spole Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród 
zwycięskiej klasie z Technikum 
w Górze w konkursie „Dzień 
Księgowego”.
Klasa pierwsza Technikum  
w Górze w zawodzie technik 
ekonomista wraz z wychowaw-
cą Karoliną Sidorowicz zajęła 

I miejsce w kraju w konkursie 
organizowanym przez Stowa-
rzyszenie Księgowych w Polsce 

oddział Legnica. 
Tego dnia szkołę odwiedziła Po-
seł na Sejm RP Ewa Szymańska 
oraz Prezes Stowarzyszenia Księ-
gowych w Polsce oddział w Le-
gnicy – Władysław Iwanyniuk 
wraz z dyrektorem oddziału Be-
atą Jurak. 

Goście uroczyście wręczyli 
uczniom nagrody ufundowa-
ne przez Stowarzyszenie Księ-

gowych w Polsce oraz nagrodę 
główną – wycieczkę do Parla-
mentu RP w Warszawie, ufun-
dowaną przez Poseł Ewę Szy-
mańską. 
Uczniowie byli zaszczyceni i nie 
kryli swojej radości. 

TERESA wiTKOwSKA

Wakacyjny Konkurs Dolnośląskiej 
Krainy Rowerowej 
Powiat Górowski jest członkiem Stowarzyszenia Wzgórz Trzeb-
nickich i Doliny Baryczy i wraz z innymi przynależącymi dol-
nośląskimi samorządami realizuje projekt „Dolnośląska Kraina 
Rowerowa”
Kolejnym przedsięwzięciem orga-
nizowanym w ramach projektu jest 
Wakacyjny Konkurs Dolnośląskiej 
Krainy Rowerowej. 
Jeśli kochasz jeździć rowerem? Za-
chwycasz się Dolnośląska Kraina 
Rowerowa? Dobrze trafiłeś! Weź 
udziału w wakacyjnym konkursie 
szlakiem Miejsc Przyjaznych Rowe-
rzystom (MPR).
Odwiedź w czasie wakacji (tj. od 
22.06 do 02.09.2018) co najmniej 
7 MPR-ów (ich wykaz znajdziesz 
na stronie Dolnośląskiej Krainy Ro-
werowej), zrób zdjęcie, na którym 
widać Ciebie, Twój rower oraz Miej-
sce Przyjazne Rowerzystom (musi 
być widoczne na zdjęciu, że jest to 
konkretny obiekt z certyfikatem 
MPR – np. budynek z nazwą w tle) 
i prześlij nam komplet co najmniej 
7 zdjęć (po max. 1 z każdego MPR) 
lub więcej, o ile odwiedzisz więcej 
miejsc niż zakładane minimum, do 
16 września 2018 na adres dolno-
slaskakrainarowerowa@gmail.com 
(ze swojej skrzynki lub za pośrednic-
twem www.wetransfer.com).Wraz 
ze zdjęciami prosimy o podanie: 
imienia i nazwiska autora, kontak-
tu mailowego i telefonicznego, ad-
resu pocztowego na terenie Polski, 
informację o zgodzie na bezpłatne 
wykorzystanie zdjęć i publikację wi-

zerunku („Zgadzam się na bezpłat-
ne wykorzystanie zdjęć i publikację 
wizerunku w ramach działań pro-
mocyjnych prowadzonych przez or-
ganizatora konkursu”. Miejsce, data, 
podpis). 
Zdjęcia muszą być w dobrej jako-
ści, wyraźne (ostre), w rozdzielczości 
umożliwiającej ich publikacje. Zdję-
cia będą pokazane na prowadzonych 
przez nas profilach Facebook i wy-
korzystane w publikacjach promo-
cyjnych dot. turystyki rowerowej  
w Dolnośląskiej Krainie Rowero-
wej*. Spośród autorów zdjęć, którzy 
spełnią wymogi konkursu dot. pożą-
danej ilości i jakości zdjęć, rozlosuje-
my nagrody rzeczowe, np. koszulki, 
kubki, mapy rowerowe, gadżety ro-
werowe i inne nagrody ufundowane 
przez sponsorów – Miejsca Przyja-
zne Rowerzystom. 
Losowanie odbędzie się w ramach 
obchodów Europejskiego Dnia 
Bez Samochodu w dn. 22.09.2018  
w Żmigrodzie. Uczestnicy zostaną 
wcześniej poinformowani mailowo 
o zakwalifikowaniu się do losowa-
nia. 
Regulamin konkursu na stronie 
Dolnośląskiej Krainy Rowerowej 
http://dolnoslaskakrainarowerowa.
pl/

KATARZYNA ANTOLAK
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XXV Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce 
„Sprawni razem”
Rewelacyjne osiągnięcia ucz- 
niów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. 
Janusza Korczaka w Wąsoszu  
w Mistrzostwach Dolnego Ślą-
ska w lekkiej atletyce, zapewniły 
reprezentacji placówki udział 
w Mistrzostwach Polski. Warto 
zauważyć uzyskane w Trzebnicy 

podczas wojewódzkich zmagań 
noty, a były one następujące: 
Zuzanna Trzecielińska 1. miej-
sce w biegu na 100 i 200 m., 
Aleksandra Galicka 2. miejsce 
w biegu na 200 m., Mateusz 
Zielony 2. miejsce na 200 m., 
Lucjan Janiszewski 2. miejsce  
w skoku w dal, 3. miejsce  

w biegu na 100 m., 3. miej-
sce w biegu na 800 m., Adam 
Rozlazły 2. miejsce w biegu na 
800 m., 1. miejsce w biegu na 
1500 m.
Sukces na szczeblu wojewódz-
kim pozwolił reprezentacji 
Ośrodka na udział, w dniach 
9-10 czerwca 2018 roku,  
w XXV Mistrzostwach Polski  
w Lekkiej Atletyce „Sprawni ra-
zem” w Krakowie.
Sportowcy startowali w 14 kon-

kurencjach lekkoatletycznych 
z podziałem na kategorie wieko-
we: młodszą do lat 16 i starszą 
powyżej 16 lat z podziałem na 
płeć zawodników. 
Zawody stanowiły wspaniałą 
okazję do promowania spor-
tu oraz aktywności fizycznej 
wśród osób z niepełnospraw-

nością intelektualną. Wąsoską 
placówkę w dwóch kategoriach 
sportowych: biegi oraz skok  
w dal, reprezentowali następu-
jący uczniowie: Zuzanna Trzcie-
lińska, Aleksandra Galicka, Ma-
teusz Zielony, Adam Rozlazły  
i Lucjan Janiszewski. Ostatecz-
nie po zaciętej, lekkoatletyczne 

rywalizacji udało się zająć nastę-
pujące miejsca:
BIEGI 
W kategorii – grupa młodsza 
(dziewczęta):
- Aleksandra Galicka - 8 miej-
sce w biegu na 100 i 800 m.
W kategorii - grupa starsza 
(dziewczęta):
- Zuzanna Trzcielińska 4 miej-
sce  w biegu na 200 m.
W kategorii - grupa młodsza 
(chłopcy):

Lucjan Janiszewski 6 miejsce  
w biegu na 800 m.
W kategorii grupa starsza 
(chłopcy):
- Adam Rozlazły 13 miejsce  
w biegu 1500 m.
SKOK W DAL
W kategorii – grupa młodsza 
(dziewczęta):

- Zuzanna Trzcielińska 4 miej-
sce.
W kategorii - grupa młodsza 
(chłopcy):
- Lucjan Janiszewski 6 miejsce, 
Mateusz Zielony 11 miejsce.
W kategorii grupa starsza 
(chłopcy):
- Adam Rozlazły 10 miejsce.

Gratulujemy udziału i osiągnięć 
w zawodach o tak wysokiej ran-
dze jak Mistrzostwa Polski oraz 
życzymy dalszych sportowych 
sukcesów.
Opiekunem drużyny Ośrodka 
był Leszek Stuczyk.

LESZEK STuCZYK

Podział powiatu na okręgi wyborcze   
 
14 czerwca 2018 r. Rada Powiatu Górowskiego podjęła uchwa-
łę Nr XXVI/163/2018 w sprawie podziału Powiatu Górow-
skiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.   
W uchwale ustalono podział Powiatu Górowskiego na trzy 
okręgi wyborcze, nadano im numery, określono ich gra-
nice i liczbę radnych wybieranych w każdym z nich:   
Okręg wyborczy nr 1. Granice okręgu: Miasto i Gmina Góra
Liczba wybieranych radnych: 8. 
Okręg wyborczy nr 2. Granice okręgu: Miasto i Gmina Wąsosz   
Liczba wybieranych radnych: 3.
Okręg wyborczy nr 3. Granice okręgu: Gmina Jemielno i Gmina 
Niechlów. Liczba wybieranych radnych: 4. 
W wyniku przyjętych przez Radę Powiatu Górowskiego uregulo-
wań wynikających ze zmienionej sytuacji demograficznej w naj-
bliższych wyborach do rady powiatu w okręgu wyborczym nr 1 
(Miasto i Gmina Góra) wybierać będzie się 8 radnych w stosunku 
do dotychczasowych 9, w okręgu wyborczym nr 3 (Gmina Jemiel-
no i Gmina Niechlów) wybieranych będzie 4 radnych w stosunku 
do 3 dotychczasowych. Nie ulega zmianie natomiast sytuacja w 
okręgu wyborczym nr 2 (Miasto i Gmina Wąsosz) – 3 radnych. 

Sławomir Bączewski

Dodatkowe środki na aktywizację zawodową 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pozyskał dodatkowe środki z rezerwy 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 403.900,00 zł na 
realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach 
wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizo-
wanego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie 
Plus”. W ramach tych środków zaplanowano takie formy wsparcia jak 
staże, szkolenia, prace interwencyjne, jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stano-
wiska pracy, roboty publiczne oraz bon na zasiedlenie. Powiatowy 
Urząd Pracy w Górze zaprasza wszystkie zainteresowane osoby bezrobot-
ne i pracodawców do współpracy. Szczegółowe informację udziela PUP 
w Górze, ul. Poznańska 4 bądź pod nr tel. 65 543 22 25     A. Czerwonka
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. 
z 2014 r. poz.  1490) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.)

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie miejscowości Brzeżany, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 
- 108 o powierzchni całkowitej 0,4020 ha, sklasyfikowana jako: RIIIb (o pow. 0,0769 ha), RV (o pow. 0,3122 ha), Br-RV (o pow. 0,0129 ha), dla której 
Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00076336/8. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość nr 108 znajduje się w jednostce bilansowej RM, dla której ustala się przezna-
czenie na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz w jednostce bilansowej R, dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny rolnicze
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z drogi asfaltowej.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 10 maja 2018 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona  została na kwotę 29.147,00 zł, w tym:
- grunty pod zabudowę – 19.302,00 zł, (opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z  2017 r. poz. 1221 z  późn. zm.));
- grunty rolne – 9.845,00 zł (nieopodatkowane).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.915,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 sierpnia 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 108”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2196 z późn zm.) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
3)spółka prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu prze-
syłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566),
4) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
5) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody -  art. 2a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną 
w drodze decyzji administracyjnej :
- na wniosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego.
W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posia-
dającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które 
spełniają łącznie następujące warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków 
rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez 
niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje 
dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 
3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone 
studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni 
staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy 
w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczy-
stego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1265 z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:
1)  kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2)  wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub 
zasadnicze branżowe rolnicze;
3)  zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany 
z rolnictwem;
4)  wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5)  rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – 
mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające kwalifikacje rolnicze.
Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co 
najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym 
mowa, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi 
zgodę na dokonanie czynności, o których mowa, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej 
dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 7 sierpnia 2018 r.) winny złożyć oświadczenia 
(1, 1A, 2 i 3) wraz z wymaganymi dokumentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ oraz na stronie internetowej www.bip.gora w zakładce Przetargi.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wyma-
gana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współ-
małżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem 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.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. 
z 2014 r. poz.  1490) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.)

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie miejscowości Stara Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:  
- 220/2 o powierzchni całkowitej 1,4229 ha, sklasyfikowana jako: RV (o pow. 0,0483 ha), RVI (o pow. 1,2195 ha), ŁIV (o pow. 0,1551 ha), dla której 
Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00071294/6 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość nr 220/2 znajduje się w jednostce bilansowej 8R, 
dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze oraz w jednostce bilansowej 25ZŁ, dla której ustala się przeznaczenia  
na tereny łąk i pastwisk 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 10 maja 2018 r. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę  26.550,00 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 1030  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.655,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 sierpnia 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 220/2”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych, z których umożliwiony jest dostęp do przedmiotu przetargu. Osoby, 
które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 7 sierpnia 2018 r.) winny złożyć pisemne zgłoszenie 
do przetargu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2196 z późn zm.) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
3)spółka prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu prze-
syłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566),
4) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
5) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody -  art. 2a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną 
w drodze decyzji administracyjnej :
- na wniosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego.
W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna  
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które 
spełniają łącznie następujące warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków 
rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez 
niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje 
dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 
3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone 
studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni 
staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w 
rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczy-
stego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1265 z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:
1)  kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2)  wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub 
zasadnicze branżowe rolnicze;
3)  zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany 
z rolnictwem;
4)  wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5)  rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – 
mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające kwalifikacje rolnicze.
Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rol-
na, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to go-
spodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmio-
tom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa, przed upływem okresu  
10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na siedem dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 7 sierpnia 2018 r.) winny złożyć oświadczenia 
(1, 1A, 2 i 3) wraz z wymaganymi dokumentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ oraz na stronie internetowej www.bip.gora w zakładce Przetargi.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych 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.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 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 OGRANICZONY PRZETARG USTNY
na zbycie następującej nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Glinka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 308 o powierzchni całkowitej 0,0243 ha, sklasyfikowana jako dr.                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081461/1. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Dojazd do nieruchomości drogą brukową. 
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną  i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 26 lutego 2018 r.
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej działki, wyznaczony na dzień 25 kwietnia 2018 r. - nie odbył się. 
Przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości sąsiednich, ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania działki (jej kształt, 
niewielką powierzchnię i położenie). Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, na trzy dni przed dniem przetargu (tj. do dnia 23 sierpnia 2018 r.) 
winny złożyć pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo własności nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,   ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 5.400,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z  2017 r.  poz. 1221 z późn. zm.).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej  do dnia 23 sierpnia 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 308”. Data wniesienia 
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli wymaga-
ją tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada            na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech 
dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do 
dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO  Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sołectwa Bronów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 65/3 o powierzchni całkowitej 0,1527 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV (0,0727 ha), Br-ŁIV (0,0800 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00085629/5. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej RM,  dla której ustala się przeznaczenie na tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach  rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. 
Działka posiada dostęp do drogi – dojazd do nieruchomości drogą publiczną, utwardzoną kamieniem.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze użytkowym, gospodarczym. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o po-
wierzchni zabudowy 100 m2.  Budynek w bardzo złym stanie technicznym.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 9 lipca 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,    ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych  - pokój 108, tel. 65 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 23.000,00 zł.
Sprzedaż obiektu budowlanego, gruntu zabudowanego następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz   art. 29a ust. 8 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami) podlega zwolnieniu od podatku VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 sierpnia 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 65/3”. Data wniesienia 
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli 
wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada   na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech 
dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż 
do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

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

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Bronów,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 66/6 o powierzchni całkowitej 0,1121 ha, sklasyfikowana jako: RIIIb  (0,0450 ha) oraz ŁIII (0,0671 ha).                                                                               
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00082352/1.
Działka wolna jest od ciężarów i ograniczeń i hipotek.                                                               
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM, dla której ustala się przeznaczenie na 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci technicznego uzbrojenia wodę i energię  elektryczną.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął  
w dniu 9 lipca 2018  r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,     ul. Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Spraw Komunalnych- pokój 108,tel.(65) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 16.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek 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 DNIA 28 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 1000  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 1.600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 sierpnia 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 66/6”. 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,
- 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 ter-
minie 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 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.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 12.07.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok 
pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości zabudowanej o powierzchni całkowitej 0,0026 ha, położonej w obrębie miejscowości Sułków, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 38.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz miejscowości Sułków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 
– Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

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

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat (4 lata)
Nieruchomość położona w obrębie miejscowości Włodków Dolny, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 74 o powierzchni 0,5300 ha, sklasyfikowana jako: RVI (o pow. 0,2600 ha), PsV (o pow. 0,1800 ha), PsVI(o pow. 0,0900 
ha),
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00089710/8. 

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek. Posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góra działka nr 74 znajduje się w jednostce bilansowej PG, dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny górnicze.
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne.
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 0,29 q pszenicy.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 104W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I 
GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 września 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 74”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,

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

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

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

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat (4 lata)
Nieruchomość położona w obrębie miejscowości Strumienna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 105/3 o powierzchni 0,1600 ha, sklasyfikowana jako: Br-RIVa, 
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00075914/7. 
W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeńi hipotek. Posiada dostęp do drogi.
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się nieczynny budynek byłej hydroforni. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa DN 110.
Działka posiada dostęp do drogi.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góra działka nr 105/3 znajduje się w jednostce bilansowej R, dla której ustala się 
przeznaczenie na tereny rolnicze.
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne.
Roczny czynsz dzierżawny - wywoławczy ustalony został w wysokości 0,32 q pszenicy.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (65) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 1000 W POK. 104W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY 
W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 września 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 105/3”
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia 
się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone 
wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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Badmintonowy sezon 2017-2018 
We wrześniu 2017 roku rozpo-
czął się kolejny sezon badmin-
tonowy, w którym aktywnie 
udział brali zawodnicy Górow-
skiego Stowarzyszenia Badmin-
tona „Smecz”, począwszy od 
najmłodszych. Już z pierwszego 

turnieju FairPlayce Badminton 
Cup w Poznaniu, nasi zawod-
nicy przywieźli 1 srebrny (Jacek 
Szymczak – gra pojedyńcza)  
i dwa brązowe medale (Mikołaj 
Kruszka i Maciej Osmolski – 
gra podwójna; Jacek Szymczak 
– gra mieszana). Najbardziej 
cieszą medale najmłodszych 
adeptów badmintona. W paź-
dzierniku 2017 w II Amator-

skim Turnieju Badmintona w 
Lubinie Adaś Wróbel zdobył  
3 miejsce w kat. U-9, a w kwiet-
niu 2018 roku w II Wiosennym 
Turnieju Badmintona o Mistrzo-
stwo Radomska 1 miejsce w grze 
pojedynczej dzieci, a Jan Wró-

bel 2 miejsce w grze pojedynczej 
młodzieży. Najmłodszy zawod-
nik „Smecza” Tomek Jankow-
ski w turniejach rozgrywanych  
w ramach Pucharu Dolnego Ślą-
ska w kategorii U-9 zdobył złoty 
medal (w lutym 2018 r. w Ba-
bimoście) i srebrny (w marcu 
2018 r. w Kiełczewie). Możemy 
również pochwalić się starszą 
młodzieżą, zdobywającą coraz 

więcej krążków. Wspomnieć 
należy choćby turnieje kończą-
ce sezon, które odbywały się w 
maju 2018: Międzynarodowy 
Turniej Badmintona w Zielo-
nej Górze – Mikołaj Kruszka  
2 miejsce w kat. U-16, Jan 
Wróbel 3 miejsce w kat. U-16; 
Badminton Summer Cup vol.  
2 w Poznaniu – Mikołaj Kruszka 
2 miejsce w kat. U-15, Maciej 
Osmolski 2 miejsce w kat. C. 
Górę reprezentują także dorośli 
zawodnicy. Brali oni udział w na-
stępujących turniejach: FairPlay-
ce Badminton Cup w Poznaniu 
(zdobyte medale: złoty, srebrny  
i 2 brązowe), Otwarte Mistrzo-
stwa Badmintona w Legnicy 
(złoty, srebrny, brązowy), Ba-
bolat Cup w Policach (srebrny, 
brązowy), Otwarty Ogólnopol-
ski Turniej Badmintona Victor 
Sława Cup (2 złote, 2 srebr-
ne, 2 brązowe),  Majówkowy 
Turniej Badmintona Hasta La 
Vista we Wrocławiu (srebrny), 
Badminton Summer Cup vol. 2  
w Poznaniu (brązowy), VIII Mi-
strzostwa Góry (złoty, 2 srebrne). 
Wspomnieć należy, że w naszym 
Stowarzyszeniu mamy także te-
gorocznego Wicemistrza Polski 
lekarzy w grze pojedynczej po-
wyżej lat 45 – Rafała Arendar-
czyka, a także Mistrza Polski 
Amatorów w grze pojedynczej  
w kat. B – Jacka Szymczaka. Bar-
dzo wysoko uplasował się rów-
nież Michał Jankowski zdobywa-
jąc 4 miejsce w grze pojedynczej 
w kat. C na Mistrzostwach Polski 
Amatorów. To bardzo wysokie 
osiągnięcia i cieszymy się z nich 

ogromnie. Podsumowując,  
w sezonie 2017-2018 zawod-
nicy Górowskiego Stowarzy-
szenia Badmintona „Smecz” 
zdobyli łącznie 34 medale: 
8 złotych, 15 srebrnych i 11 
brązowych. Robert Brojek  

i Jacek Szymczak, oprócz tego, 
że doskonale trenują naszych 
młodszych badmintonistów, 
są również sędziami na szcze-
blu ogólnopolskim. Sędziowa-
li mecze podczas: XII Turnieju 
Badmintona w ramach Dolno-
śląskich Olimpiad Specjalnych 
osób z niepełnosprawnością w 
Legnicy w listopadzie 2017, 
Indywidualnych Mistrzostw 
Polski młodzików, juniorów 
młodszych i młodzieżowców 
w Lubinie w grudniu 2017, 
Indywidualnych Mistrzostw 
Polski juniorów młodszych w 
ramach Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży rozgrywa-
nych w Tarnowie Podgórnym 
k. Poznania w maju 2018. 

Wspomnieć należy, że corocznie 
organizowane są Mistrzostwa 
Góry w badmintonie. W tym 
roku w kwietniu odbyły się już 
VIII i zgromadziły 88 zawod-
ników z całej Polski, w tym 24 
członków naszego Stowarzysze-

nia oraz wielu sympatyków bad-
mintona. Ten turniej zakończył 
się dla nas również miejscami na 
podium. VIII Mistrzostwa były 
współfinansowane ze środków 
Gminy Góra, która także wspiera 
nasze działania współfinansując 
nas w ramach zadania publicz-
nego „Badminton górą w Gó-
rze”. Cieszy fakt, że badminton  
w Górze się rozwija (stowarzysze-
nie liczy 54 członków, w tym 24 
dzieci i młodzieży), że turnieje 
organizowane tak dla dorosłych, 
jak dzieci i młodzieży wpisały się 
już na stałe w kalendarze imprez 
sportowych lokalnych oraz woje-
wódzkich.

SPOTKAJmY SiĘ NA BASENiE

Pogoda dopisuje, upalne 
dni sprzyjają pobytowi nad 
wodą.  W Górze idealnym 
miejscem wypoczynku jest 
miejski basen czynny co-
dziennie w godzinach od 
9.00 do 20.00. Ceny bile-
tów: bilet normalny dorośli 
5 zł, dla posiadaczy Górow-
skiej Karty Dużej Rodziny 
3,50, ulgowy 2,50 (dzieci), a 
z Kartą Dużej Rodziny 1,50 
zł. Dzieci do lat 3 na basen 

wchodzą za darmo. Biletu nie 
wykupują także osoby niepeł-
nosprawne oraz opiekunowie 
osób niepełnosprawnych. Na 
terenie basenu funkcjonuje 
równiez punkt gastronomiczny, 
w którym można zaopatrzyć się 
w zimne napoje i pożywienie.


