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Głos w sprawie szpitala
17 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Górze odbyła się konfe-
rencja prasowa, której tematem przewodnim była aktualna sytuacja szpitala  
i przyszłe losy nieruchomości. (czytaj strona 3, 12)

Zapraszamy mieszkańców
Zapraszamy 3.09.2018 godz. 12.00 do Domu Kultury w Górze na Gmin-
ną Inaugurację Roku Szkolnego 2018/2019 połączoną z otwarciem Krytej 
Pływalni „Dolnośląski Delfinek” wraz z kręgielnią.   
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Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz dziękuje za chleb upieczony z tegorocznych zbiorów, który otrzymała od Starostów Dożynek Bartłomieja i Marleny Szostak

czytaj strona 8-9

Dożynki Gminne w Czerninie
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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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II etap rewitalizacji Wieży Głogowskiej
16 sierpnia br. przekazano fir-
mie BBI BUDOWNICTWO 
z Wrocławia plac budowy na 

wykonanie II etapu renowacji 
elewacji Wieży Głogowskiej  
w Górze. Zakres planowanych 
robót obejmuje oczyszczenie, 
uzupełnienie ubytków i konser-
wację zewnętrznego lica elewacji 
(od wysokości 6,70m wzwyż).
Zakończenie prac planuje się 
na koniec listopada br. Wartość 

robót zgodnie z umową wynosi 
375 897,06 zł.
Warto wiedzieć, że Gmina 

Góra otrzymała na renowację 
elewacji z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego dotację  
w wysokości 40 000,00 zł.

Trwają prace przy ul. Kwiatowej
Na ulicy Kwiatowej w Górze re-
alizowane jest zadanie inwesty-
cyjne dot. wymiany nawierzch-
ni drogi i chodników. Obecnie 

generalny Wykonawca – firma 
DROGOMEL z Góry wykona-
ła obustronne nowe chodniki, 
ułożono nowy krawężnik oraz 
ściek uliczny z kostki granito-
wej. Powierzchnię chodników 
stanowi kostka betonowa w ko-
lorze szarym, a wjazdy na pose-
sje wykonane są z kostki beto-

nowej koloru grafitowego.
Po wykonaniu w/w prac nastąpi 
sfrezowanie obecnej nawierzch-
ni drogowej, jej wyrównanie  

i ułożenia dwóch warstw z masy 
asfaltowej tj. warstwy wiążącej 
i warstwy ścieralnej (wierzch-
niej).
Wartość prac to kwota 
611 583,03 zł, a termin realiza-
cji do dnia 23 września 2018 r.

AG

Nowa droga pomiędzy osiedlami
Konsorcjum firm: DROGOMEL z Góry oraz Przedsiębiorstwo 
Dróg i Ulic z Leszna prowadzi prace przy budowie drogi łączą-
cej osiedle Kazimierza Wielkiego z osiedlem Mieszka I w Górze.

Aktualnie prowadzone są pra-
ce przy wykonywaniu nowego 
przepustu drogowego, przesu-
nięciu istniejącego rowu oraz 
układana jest podbudowa drogi.

Całkowity zakres robót obejmu-
je budowę:
·drogi o nawierzchni z betonu 
asfaltowego ( szer. 6,0 m, dłg. 
ok. 820 mb.)
·ciągu pieszo-rowerowego 
o nawierzchni z betonu 
asfaltowego (szer. 3,0 m, dłg. 
ok. 840 mb.)
·oświetlenia ulicznego (lampy 
hybrydowe – 10 szt.)
·przebudowę infrastruktury 
kolidującej z inwestycją 
(wodociąg, kable energetyczne 

SN i nn)
·oznakowanie docelowej 
organizacji ruchu
·nasadzenia drzew i krzewów
Wartość robót przewidzianych 

w umowie wynosi 3 749 768,57 
zł, natomiast termin zakończe-
nia inwestycji ustalono na dzień 
15 listopada 2018r.
Na przedmiotową inwestycję 
Gmina Góra otrzymała dota-
cję celową z budżetu państwa  
w kwocie 1 382 698zł w ramach 
Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjno-
ści Regionów.

AG

Termomodernizacja ZSPiP w Czerninie

Trwają prace przy termomo-
dernizacji ZSPiP w Czerninie. 
Obecnie prowadzone są roboty 
budowlane na części zabytkowej 
szkoły w skład których wchodzą: 
wstawienie i obróbka parapetów 
zewnętrznych, wyprawy tyn-
karskie i malarskie przy oknach 

oraz prace związane z elewacją 
zewnętrzną wraz z zabezpiecze-
niem cokołu. W ramach zadania 
zostanie jeszcze wykonana opa-
ska drenarska z kostki betono-
wej wokół budynku. Wcześniej 
wykonano termomodernizację 
części dobudowanej do pierwot-

nej szkoły.
Na ten cel Gmina Góra uzyska-
ła dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 w wysoko-
ści 470 233,10 zł. Wartość całej 
umowy wynosi 639  129,53 zł. 

Na wykonanie zadania wyko-
nawca ma 300 dni od dnia pod-
pisania umowy. Prace wykonuje 
firma „Jan-Mar” Marcin Janik 
Handel-Usługi-Budownictwo  
z Brzeżan. 

AG
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Gmina Góra nadal 
jest zainteresowana 
zapewnieniem opieki 
medycznej mieszkań-
com. 

E. mAćKOwSKA

LI sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 31.07.br. odbyła się 
kolejna LI sesja Rady Miej-
skiej Góry. Sesja zwołana zosta-
ła na wniosek Burmistrza Góry.  
W trakcie sesji podjęto następujące 
uchwały: zmieniającą uchwałę bu-
dżetową Gminy Góra na rok 2018,  
zmieniającą wieloletnią prognozę 
finansową Gminy Góra. Ponadto 
radni rozpatrzyli skargę na kierow-
nika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Górze, uznając skargę za bez-
zasadną. W sesji udział wzięło 12 
radnych.

AG

Zmiana nazwy ulicy w mieście Góra

Pragniemy poinformować, że 
Wojewoda Dolnośląski za-
rządzeniem zastępczym nadał 
ulicy Bojowników o Wolność 
i Demokrację nową nazwę: 
Obrońców Lwowa. Swoją de-
cyzję Wojewoda oparł na opinii 
Instytutu Pamięci Narodowej, 
zdaniem którego ta nazwa uli-
cy w mieście Góra nawiązuje 
bezpośrednio do utworzonego 
w 1949 r. przez władze komu-
nistyczne Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację. Dla-
tego Wojewoda uznał, że nazwa 
ulicy Bojowników o Wolność 
i Demokrację stanowi symbol 
komunizmu, a w związku z tzw. 
ustawą dekomunizacyjną po-
winna być zmieniona.
Stanowisko w sprawie nazwy 
ulicy Gmina Góra wyraziła już 
wcześniej, bo w październiku 
2017 r. W piśmie skierowanym 
do Pana Wojewody Burmistrz 
Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz, 
stwierdza miedzy innymi:
Odnośnie ul. Bojowników  
o Wolność i Demokrację w mie-
ście Góra nie stwierdzono, że jej 
nazwa pozostaje w sprzeczności  
z wyżej wspomnianą ustawą 
[ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 

r. o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej], ponieważ 
w żaden sposób nie upamiętnia 
osób, organizacji, wydarzeń lub 
dat symbolizujących komunizm 
lub inny ustrój totalitarny. 
W świadomości górowian nazwa 
ta zapisała się jako hołd złożony 
wszystkim, którzy w okresie II 
wojny światowej walczyli o wol-
ność naszego kraju i o demokra-
cję. Potwierdzeniem tych słów jest 
przeprowadzona w roku 1990 
dekomunizacja nazw ulic w mie-
ście Góra, która spowodowała, że 
zmieniono nazwy tych ulic, które 
wiązały się z komunizmem oraz 
osobami, które ten system propa-
gowały bądź upamiętniały. Na-
zwy ulicy Bojowników o Wolność 
i Demokrację jednak nie zmie-
niono. Od tego czasu nie była 
też podejmowana nigdy i przez 
kogokolwiek inicjatywa zmiany 
nazwy tej ulicy.
Ponieważ Wojewoda Dolnoślą-
ski nie podzielił tej argumenta-
cji, zmiana nazwy ulicy stała się 
faktem.

Głos w sprawie szpitala
17 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Górze odbyła się konferencja prasowa, której tema-
tem przewodnim był szpital. Starosta Piotr Wołowicz wydał stosowne oświadczenie w tej sprawie 
i wspólnie z wicestarostą Pawłem Niedźwiedziem  udzielali odpowiedzi na nurtujące mieszkań-
ców powiatu  pytania, które zadawali w ich imieniu dziennikarze.

Starosta wyjaśnił, jaka jest aktu-
alna sytuacja szpitala i na jakim 
etapie są działania, zmierzające 
do reaktywowania opieki me-
dycznej na terenie powiatu. 
Okazuje się, że aktualnie Sta-
rostwo Powiatowe nie może 
podjąć żadnych kroków, bo-
wiem czeka na decyzję sądu do-
tyczącą przejęcia przez syndyka 
masy upadłościowej budynku. 
Dopóki sąd nie wyda stosow-
nej decyzji o przekazanie szpi-
tala syndykowi, Starostwo nic  
w tej sprawie nie może zdziałać. 
Jednakże mimo tej patowej sy-
tuacji są prowadzone rozmowy, 
których celem jest przygotowa-
nie pomysłów jak ma wyglądać 
opieka medyczna w powiecie. 

Rozważamy może nie tyle reak-
tywację szpitala w takiej formie, 
w jakiej działał do momentu li-
kwidacji przez właściciela, ale być 
może uda się na jego bazie uru-
chomić jeden-dwa oddziały szpi-
talne, najbardziej w powiecie po-
trzebne – mówi Starosta. Syndyk 
również oświadczyła, że nie widzi 
innej działalności na bazie nie-
ruchomości, jak tylko działalność 
medyczną, może Zespół Opieki 
Paliatywnej, być może coś inne-
go. Już się zgłaszały osoby i firmy 
zainteresowane rozpoczęciem tam 
działań, ale z uwagi na niewyja-
śnioną sytuację prawną nierucho-
mości i opieszałość sądów w tej 
sprawie rozmowy zostały wstrzy-
mane – uzupełnia Starosta. Dy-
rektor Narodowego Funduszu 
Zdrowia jest również przychylny 
- gotów jest praktycznie w ciągu 
miesiąca ogłosić konkurs na dzia-
łalność podstawowych oddziałów 
szpitalnych, ale nie na działalność 
szpitala jako takiego.
W świetle obecnych uwarunko-
wań prawnych, w tym ogłoszo-
nej w 2017 r. sieci szpitali po-

wiatowych w kraju, w Górze nie 
jest przewidziany szpital. Sieć 
szpitali (inaczej system podsta-
wowego szpitalnego zabezpie-
czenia świadczeń opieki zdro-
wotnej - PSZ) to grupa szpitali, 
które mają zapewnione finanso-
wanie przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia od października 2017 
roku. Do sieci szpitali zostały 
zakwalifikowane 594 placówki, 
z czego 516 to szpitale publicz-
ne, a 78 niepubliczne. Poza sie-
cią pozostało 355 szpitali, 16. 
z nich to placówki publiczne. 
W przypadku Góry – i to trze-
ba sobie wyraźnie uświadomić, 
mimo, że jest to sprawa bardzo 
bolesna, reaktywacja szpitala 
stoi pod wielkim znakiem za-
pytania. Bo jeżeli dawny szpital 
wojewódzki w Lesznie boryka 
się z trudnościami finansowy-
mi, podobnie jak szpital w Ra-
wiczu, to jak może rozpocząć 
funkcjonowanie (nawet po 
oddaniu przez syndyka nieru-
chomości dla Starostwa) szpital  
w Górze. Bolesne były również 

wypowiedzi pielęgniarek, które 
były obecne na mitingu w spra-
wie szpitala w dniu 20 sierpnia 
na Placu Bolesława Chrobrego. 
Dlaczego nikt ze społeczeństwa 
nas nie popierał, gdy przycho-
dziłyśmy na sesje powiatowe 
walczyć o szpital. A teraz krzy-
czą „oddajcie nam szpital”.  To 
już  jest za późno!!! W trakcie 
piątkowego spotkania z dzien-
nikarzami Starosta poinformo-
wał również, że gdy przed kilku 
laty trwały rozmowy dotyczą-
ce sprzedaży szpitala, Gmina 
Góra wystąpiła z propozycją 
wejścia ze Starostwem w spół-
kę, w celu wspólnego prowa-
dzenia obiektu (inne gminy nie 
były zainteresowane). Jednak-
że Rada Powiatu zdecydowała  
o wyborze oferenta, który po-
siadał doświadczenie medyczne 
i gwarantował wykup udziałów, 
a uzyskane finanse miały zo-
stać przeznaczone na spłatę in-
nych zadłużeń Powiatu. (patrz 
Oświadczenie w sprawie szpita-
la str. 12). 

Sprawa jednak nie jest przesą-
dzona. Gmina Góra nadal jest 
bowiem zainteresowana za-
pewnieniem opieki medycznej 
mieszkańcom. I jak powiedziała 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz – jak tylko syndyk od-
zyska nieruchomość zamierza-
my, wraz ze Starostwem  podjąć 
stosowne działania, w tej spra-
wie.
Nie pozostawimy mieszkań-
ców bez pomocy medycznej. 

LII sesja Rady Miejskiej Góry
Sesja odbyła się 23.08. br. i została zwołana w związku z koniecznością podjęcia dwóch uchwał. 
Pierwsza dotyczyła zmiany w podziale Gminy Góra na okręgi wyborcze, a druga zmiany w podziale 
na stałe obwody głosowania. W przypadku obu uchwał zmiana dotyczyła zastąpienia nazwy ul. Bo-
jowników o Wolność i Demokrację nową nazwą, nadaną przez Wojewodę Dolnośląskiego: Obroń-
ców Lwowa. Więcej na temat zmiany nazwy ulicy w artykule obok.

Red.
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„Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha”

Fundacja Pomocy Szkole im. E. 
Machniewicza i Gmina Góra 
otrzymały dofinansowanie  
w kwocie 417 056,96 zł na reali-
zację projektu pt. „Marzenia do 
spełnienia – edukacyjna przy-
goda malucha”, w ramach  OŚI 
PRIORYTETOWEJ 10 EDU-
KACJA,  DZIAŁANIE: 10.1 
Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. PODDZIA-
ŁANIE:   10.1.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji  przedszkolnej 
- konkursy horyzontalne, NR 
PROJEKTU: RPDS.10.01.01-
02-0018/17,  którego głównym 
celem jest poprawa dostępu do 
edukacji przedszkolnej oraz ja-
kości kształcenia w jednym gó-
rowskim przedszkolu w okresie 
od 02.07.2018 do 31.07.2019 
umożliwiająca zwiększenie szans 
edukacyjnych 152 dzieci po-
przez: zwiększenie liczby miejsc 
w edukacji przedszkolnej o 18, 
podniesienie kompetencji 152 
dzieci w przedszkolu poprzez 
dodatkowe zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne oraz wyrów-
nujące zdiagnozowane deficy-
ty, wzbogacenie zaplecza dy-
daktycznego oraz podnoszenie 
kwalifikacji i kompetencji 20 
nauczycieli.
Projekt skierowany jest wyłącz-
nie do Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Górze, które z powodu 
braku miejsca w budynku ma-
cierzystym nie może poszerzyć 
oferty edukacyjnej i zapewnić 
miejsca w grupie dziesięciogo-
dzinnej w Przedszkolu dla dzieci 
3,4 letnich.  Projekt obejmuje 
wsparciem 174 uczestników,  

w tym 20. nauczycieli.
Rekrutacja dzieci do Przedszko-
la Publicznego nr 1 odbędzie się 
na podstawie zapisów do przed-
szkola w IV 2018 r., na podsta-
wie listy rezerwowej oraz dru-
giej rekrutacji przeprowadzonej 
na przełomie VII i VIII 2018 
r.  Obecnie trwa nabór uzupeł-
niający. Jedno dziecko  może 
uczestniczyć w kilku rodzajach 
zajęć.
W ramach projektu, każde 
dziecko zakwalifikowane do no-
wotworzonej dziesięciogodzin-
nej grupy przedszkolnej dla 3,4 
latków, otrzyma nieodpłatnie 
wyprawkę przedszkolną, z której 
będzie korzystało w ramach 
zajęć i pobytu w przedszkolu.
W roku szkolnym 2018/2019 
koszt pobytu dziecka w nowo-
tworzonej grupie przedszkolnej 
3,4 latków wynosi miesięcznie 
210 zł (124 zł - wyżywienie, 
średnio 84 zł – opłata za pobyt 
dziecka w przedszkolu).
Od września w Przedszkolu 
Publicznym nr 1 rozpoczną się 
zajęcia realizowane w ramach 
projektu:
1.  W nowo utworzonej grupie 
przedszkolnej 3,4 latków: zaję-
cia logopedyczne, zajęcia z ję-
zyka angielskiego, zajęcia z ryt-
miki, zajęcia plastyczne, zajęcia  
z gimnastyki korekcyjnej, zaję-
cia teatralno-taneczne.
2. Zajęcia dodatkowe dla przed-
szkolaków w istniejących gru-
pach zwiększające szanse eduka-
cyjne : zajęcia z rytmiki, zajęcia 
plastyczne, koło teatralne, koło 
taneczne, gimnastyka korekcyj-
na, zajęcia z języka angielskiego.
3.  Zajęcia dodatkowe dla 

dzieci z niepełnosprawno-
ściami: zajęcia dla dzieci  
z niepełnosprawnością rucho-
wą i intelektualną, zajęcia dla  
dziecka słabowidzącego, zajęcia  
dla dziecka z autyzmem, zajęcia 
dla dziecka słabosłyszącego. 
Dodatkowo w ramach projektu 
kadra nauczycieli będzie miała 
możliwość podniesienia  kom-
petencji i kwalifikacji poprzez 
uczestniczenie w kursach i szko-
leniach:
1. Ruch i choreografia w tańcu. 
2. Zaburzenia integracji sen-
sorycznej u dziecka w wieku 
przedszkolnym.  
3. Terapia ręki. 
4.  Dziecko ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi  
w przedszkolu ogólnodostęp-
nym – funkcjonowanie i praca 
z dziećmi ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, w tym 
niepełnosprawni. 
5. Edukacja włączająca.
6.  Wspomaganie rozwoju 
mowy i komunikacji dziecka  
w oparciu o różne metody. 
7.  Wykorzystanie elementów 
metody verbotonalnej w terapii 
dzieci z zaburzeniami w komu-
nikacji językowej. 
 
W ramach projektu Gmina 
Góra dokona zakupu i wypo-
saży Przedszkole Publiczne nr 
1 w Górze w pomoce i sprzęt 
niezbędny do realizacji zajęć dla 
nowej grupie przedszkolnej  dla 
18 dzieci 3,4 letnich. Realizacja 
projektu od 02.07.2018 r. do 
31.07.2019 r.

Wzrost dostępności usług 
społecznych w Gminie Góra

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Górze przystąpił do realizacji 
projektu RPDS.09.02.01-02-
0033/17 „Wzrost dostępności 
usług społecznych w Gminie 
Góra” współfinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, Oś priorytetowa 
9 Włączenie społeczne, Działanie 
9.2 Dostęp do wysokiej jakości 
usług społecznych, Poddziałanie  
9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości 
usług 
Beneficjent projektu: Gmina 
Góra.
Realizator projektu: Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Górze.
Biuro projektu: Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-
200 Góra, pokój nr 16 
Tel/fax: 65-543-22-01 e-mail: 
projekty@opsgora.com.pl    www.
opsgora.pl
Cel główny projektu to: zwięk-
szenie dostępności do usług 
społecznych  24 osób niesamo-
dzielnych i niepełnosprawnych, 
zwiększenie kompetencji i umie-
jętności 4 asystentów osobi-
stych osób niepełnosprawnych  
i 4 opiekunów osób niesamo-
dzielnych i wsparcie psycho-

logiczne 8 opiekunów fak-
tycznych. Cele szczegółowe 
projektu to: zwiększenie wspar-
cia umożliwiającego pozosta-
nie osobom niesamodzielnych  
i niepełnosprawnym w społecz-
ności lokalnej poprzez objęcie 
usługami opiekuńczymi 12 
osób niesamodzielnych i usłu-
gami asystenckimi 12 osób nie-
pełnosprawnych; zwiększenie 
wsparcia dla opiekunów osób 
niesamodzielnych i asysten-
tów osobistych osób niepełno-
sprawnych poprzez organizację 
szkoleń w zakresie niezbędnym 
do realizacji usług osobistych  
i asystenckich, wsparcie psycho-
logiczne 8 opiekunów faktycz-
nych osób niesamodzielnych; 
utworzenie bezpłatnej wypoży-
czalni sprzętu wspomagającego 
i pielęgnacyjnego dla osób nie-
samodzielnych i niepełnospraw-
nych ;wsparcie finansowe dla 
opiekunów faktycznych.
Okres realizacji projektu: 
01.07.2018r do 30.06.2021r  
Całkowita wartość projektu: 
888.723,72 zł. Kwota dofinan-
sowania: 844.286,82 zł.

Budowa wielofunkcyjnego 
boiska w Witoszycach
W Witoszycach prowadzone 
są prace budowlane związane 
z zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Budowa wielofunkcyjnego 
boiska ze sztucznej trawy przy 
ZSPiP w Witoszycach’’. Zosta-
ła już zdjęta warstwa urodzaj-
na ziemi oraz kolejna warstwa 
gruntu na głębokość 20 cm, 
która zostanie zastąpiona kru-
szywem piaskowym w celu 
przygotowania dna boiska na 
kolejne warstwy konstrukcyjne.
Boisko o wymiarach 30x44 m 
będzie posiadać sztuczną na-
wierzchnię trawiastą oraz będzie 
przystosowane do gry w:
- piłkę nożną,
- piłkę ręczną,
- koszykówkę,

- siatkówkę.
Dookoła płyty boiska wykona-
ne zostanie ogrodzenie pane-
lowe o wysokości 4m, ponad-
to na boisku znajdą się dwa 
piłkochwyty o wysokości 6m 
zamontowane wzdłuż dwóch 
krótszych krawędzi boiska oraz  
oświetlenie.
Gmina Góra otrzymała na ten 
cel dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego, w ramach Dolno-
śląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej 2018 w wysokości 
140 000,00 zł.

Utrudnienia w ruchu przy Wieży Głogowskiej
Urząd Miasta i Gminy w Górze informuje o utrudnieniach w ruchu pieszych w związku  

z rozpoczęciem prac związanych z II etapem rewitalizacji Wieży Głogowskiej. Do momentu 

zakończenia prac Wieża Głogowska będzie zamknięta dla zwiedzających.



5

Warsztaty genealogiczne

W lipcu i sierpniu br. w ramach 
realizacji zadania publicznego 
„Piknik obywatelski” były reali-
zowane warsztaty genealogicz-
ne, w trakcie których uczestnicy 
mieli możliwość odnalezienia 
swoich dawno zapomnianych 
przodków i stworzenia drzewa 
genealogicznego swojego rodu. 
W warsztatach wzięło udział 12 
osób. Zajęcia były prowadzone 
z wykorzystaniem łączy inter-
netowych na bazie pracowni 
komputerowej Biblioteki Miej-
skiej i Biblioteki Pedagogicznej.  
Beneficjenci zadania szukali śla-
dów swych protoplastów pod 
okiem instruktora Arkadiusza 
Bieleckiego. Niezwykle przy-
datne okazały się takie bazy ge-
nealogiczne jak: myheritage.pl, 
familysearch.org,  genealodzy.
pl, szukajwarchiwach.pl, basia.

famula.pl, agad.gov.pl, metryki.
genbaza, przodkowie.net, gene-
alogiapolska.pl, wtg-gniazdo.
org, grobonet.com, straty.pl.
Korzystano również z Wielkiej 
Genealogii Minakowskiego, 
która zawiera m.in. genealogie 
polskich rodów szlacheckich,  
a także ze strony „Stary Kufer”, 
na której znajdują się historie 
rodów z okolic Pruchnika.
Jak mówi prowadzący A. Bie-
lecki „Udało nam się dotrzeć do 
roku 1714. Wielu uczestników 
odnalazło przodków posiadają-
cych tytuły szlacheckie. Rozwią-
zano również kilka rodzinnych 
tajemnic skrywanych od pokoleń. 
Obszar poszukiwań był bardzo 
rozległy – od Odessy na wscho-
dzie, po Stuttgart na zachodzie. 
Przeszukiwaliśmy zarówno ro-
dzime księgi metrykalne z kilku 

województw, jak i metryki litew-
skie, białoruskie czy ukraińskie. ”
Przedstawiciele rodzin biorący 
udział w warsztatach byli bardzo 
zadowoleni z poszukiwań. De-
klarowali dalsze tropienie śladów, 
bowiem praktycznie u każdego 
udało się odkryć jakieś  rodzinne 
historie czy ciekawe zdarzenia,  
o których wcześniej nic nie wie-
dziano.
Każdy chce wiedzieć o swoich 
przodkach jak najwięcej, ale oka-
zuje się, że im więcej wiemy i im 
więcej luk w naszym drzewie gene-
alogicznym udaje nam się załatać, 
tym paradoksalnie wiemy mniej, 
pojawia się coraz więcej pytań i 
niewiadomych, a drzewo rozrasta 
się do ogromnych rozmiarów… - 
dodaje Arkadiusz Bielecki
Zadanie było realizowane przez 
Fundację Pomocy Szkole im. 
Edwarda Machniewicza w Górze 
w ramach zadania publicznego 
„Piknik Obywatelski”, dofinan-
sowanego z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 

em

Wymiana urządzeń na placach zabaw 

W dniu 8 sierpnia przystą-
piono do montażu urządzeń 

zabawowych na terenie placu 
zabaw przy  ul. Armii Krajowej 

w Górze.
Na placu postawiono huśtawkę 
łańcuchową podwójną z drabin-
ką, huśtawkę łańcuchową po-
dwójną oraz zjeżdżalnię. Urzą-
dzenia zostały wykonane przez 
Zakład Usług Leśnych Zbi-
gniew Sierota Goli Wąsowskiej.
Na etapie procedury przygoto-
wania zamówienia są urządze-
nia, które niebawem zamonto-
wane będą na placu zabaw przy 
ul. Sikorskiego, a w dalszej ko-
lejności przy ul. Norwida.

AG

Wystawa „Góra w Niepodległej Polsce”
W ramach Programu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie  
Biblioteka Miejska przygotowała wystawę fotograficzną „Góra w Niepodległej Polsce”. 

Oficjalnego otwarcia wystawy 

dokonała Burmistrz Góry Ire-
na Krzyszkiewicz wraz z pra-
cownikami Biblioteki, na czele 
z Dyrektor Danutą Biernacką. 
Wystawa prezentuje fotografie, 
które znajdują się w miejskich 
kronikach. Zobaczyć można na 
nich najważniejsze wydarzenia, 
jakie odbywały się na terenie 
naszego miasta. 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz podziękowała wszystkim 
pracownikom Biblioteki oraz 

Dyrektor  Danucie Biernackiej 

za bardzo aktywną działalność, 

organizację imprez kulturalnych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Podziękowanie dotyczyło rów-
nież skutecznego pozyskiwania 
środków finansowych na realiza-
cję projektów czytelniczych obej-
mujących spotkania autorskie, 
warsztaty, konkursy, wystawy czy 
przedstawienia teatralne. 
Wszystkich mieszkańców ser-
decznie zapraszamy do oglądania 
wystawy w Bibliotece Miejskiej 
w Górze, I piętro.

AG

Zakończono prace budowlane
Zakończono prace budowlane związane z realizacją inwesty-
cji „Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów  
w m. Góra” – ETAP 1. W związku z zadaniem wykonana została 
nowa nawierzchnia chodników oraz jezdni z masy bitumicznej. 

W celu zrealizowania zadania 
wykonano następujące prace:
• frezowanie istniejącej warstwy 
ścieralnej na średnią gł. 4cm;
•  wyrównanie frezowanej na-

wierzchni;
•  wykonanie nowej war-
stwy ścieralnej z betonu as-
faltowego AC 5S   gr. 3 cm; 
•  wykonanie nowej warstwy 
wyrównawczej z betonu as-
faltowego AC 11W   gr. 4 cm; 
•  wykonanie chodnika umoc-
nionego w rejonie skrzyżo-
wania z ulicą Podwale oraz 
na drugim odcinku ulicy 
Piastów, wykonanego z kost-
ki brukowej typu Holland 
koloru szarego o gr. 6cm; 
•  ustawienie krawężni-
ków po obu stronach dro-
gi o wym. 15x30x100; 
• obniżenie na długości zjazdów 
krawężnika o wym. 15x30x100; 
•  rozbiórka istniejącej na-
wierzchni chodników;
•  wykonanie nowej na-

wierzchni chodników z kostki 
betonowej gr. 6cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej; 
•  obramowanie obrzeżem be-
tonowym o wym. 8X30x100. 

chodnika na całej długości; 
•  wykonanie nawierzchni na 
zjazdach z betonu asfaltowe-
go na podbudowie z kruszywa   
łamanego; wykonanie koryta 
odwadniającego z kostki grani-
towej 8x11cm – obustronnie; 
•  regulacja istniejących wpu-
stów deszczowych, studni kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej; 
• regulacja zaworów wodnych;
• oznakowanie poziome;
• oznakowanie pionowe.
Wykonawcą robót jest Przedsię-
biorstwo Drogowo-Melioracyjne 
„DROGOMEL” A. Skoczylas 
– K. Głuszko Spółka Jawna, 56-
200 Góra, ul. Wrocławska 111 - 
za kwotę 317 005,44 zł. termin 
wykonania zamówienia – 180 
dni od daty podpisania umowy.

AG
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Rozczytana Góra
Wnioski Biblioteki Miejskiej w Górze złożone do programu „Partnerstwo dla książki” na reali-
zację zadań: „Młodzi czytają – rozczytana Góra” oraz „Kulturalna Góra. Literackie podróże”, 
zostały rozpatrzone pozytywnie i znalazły się na liście rankingowej. Zadanie „Młodzi czytają – 
rozczytana Góra” uzyskało dofinansowanie w kwocie 15.400,00 zł, a zadanie „Kulturalna Góra. 
Literackie podróże”  zostało dofinansowane kwotą 14.700,00 zł.

Celem programu „Partnerstwo 
dla książki” jest między innymi 
wzmocnienie kulturotwórczej 
roli bibliotek.
Projekt „Młodzi czytają – roz-
czytana Góra” ma na celu akty-
wizację dzieci i młodzieży wokół 
wydarzeń promujących literatu-
rę i czytelnictwo. Zadania reali-

zowane w ramach projektu będą 
odbywały się w trzech lokaliza-
cjach: w Bibliotece Miejskiej,  
w Filii Bibliotecznej w Czer-
ninie i w Filii Bibliotecznej  
w Chróścinie. Promowanie li-
teratury odbędzie się poprzez 
spotkania autorskie, spektakle 
teatralne, warsztaty literackie, 
konkursy literackie i wystawy. 
Partnerem Biblioteki przy reali-
zacji zadania jest Stowarzyszenie 
Młodzi Młodym.
Zadanie „Kulturalna Góra. Po-
dróże literackie” ma na celu 
wzmocnienie funkcji biblioteki 
jako ośrodka animującego kul-

turę poprzez organizację atrak-
cyjnych wydarzeń kulturalnych. 
Oferta kulturalna będzie skiero-
wana do seniorów, dorosłych 
i młodzieży. Partnerami Biblio-
teki przy realizacji zadania są: 
Stowarzyszenie Młodzi Mło-
dym oraz Górowski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku.

 „Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z Funduszu 

Promocji Kultury” 

Nowe książki dla czytelników

Kolonia w Białym Dunajcu

Biblioteka Miejska w Górze uzyskała dofinansowanie w ramach 
Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych, w kwocie 14710,00 zł. 

Celem Programu jest poprawa 
stanu czytelnictwa w Polsce po-
przez wzmocnienie roli biblio-
tek jako lokalnych ośrodków 
życia społecznego stanowiących 

centrum dostępu do kultury  
i wiedzy.   Zwiększenie udziału 
nowości wydawniczych w zbio-
rach bibliotek przyczyni się do 
zwiększenia atrakcyjności oferty 
bibliotek publicznych. 

Biblioteka Miejska w Górze 
dzięki uzyskanemu dofinan-
sowaniu wzbogaci księgozbiór 
o interesujące dla czytelników 
nowości wydawnicze. ZAPRA-
SZAMY DO BIBLIOTEKI

dB

dB

W dniach 11-20 sierpnia br. 
50. dzieci z terenu Gminy Góra 

przebywało na kolonii w Bia-
łym Dunajcu koło Zakopanego.  
Realizacja zadania publicznego 
została powierzona Zachodnio-
pomorskiemu Związkowi  To-
warzystw Krzewienia Kultury 
Fizycznej w Szczecinie. Bogaty 
program kolonii obejmował 
zarówno zajęcia sportowe, re-
kreacyjne jak i  profilaktyczne. 
Dzieci  brały również udział  
w kilku ciekawych wycieczkach 
m.in. zwiedzały Zakopane, 
uczestniczyli w wycieczce nad 
Morskie Oko i do  Doliny Ko-
ścieliskiej oraz płynęły statkiem 

z Czorsztyna do Nidzicy. Do 
Góry powróciły wypoczęte i za-

dowolone.
Natomiast w ramach III edycji 
akcji charytatywnej ,,Wakacje 
z Muszkieterami” dwoje dzieci 
z Góra 22 lipca wyjechało na 
bezpłatne kolonie do Puszczy 
Kampinoskiej. Ten wypoczy-
nek był finansowany przez wła-
ścicieli sklepów Intermarché  
i Bricomarché, zaangażowa-
nych w charytatywną działal-
ność. Łącznie w akcji wzięło 
udział 750 dzieci z całej Polski,  
w wieku 8-14 lat.

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję 
Rodzinie, Sąsiadom i Znajomym

za uczestnictwo w dniu 18.07.2018 r. 
w ceremonii pogrzebowej mojej Mamy 

śp. Janiny Waleryś.

córka Irena Kupczak

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 
Od stycznia 2018 r. Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w partnerstwie z Dolnośląską 
Federacją Organizacji Pozarządowych prowadziła  Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego. 
Fundacja była liderem i koordynatorem DSDP, a zadanie było dofinansowane z budżetu Samo-
rządu Województwa Dolnośląskiego. 

Minęło 8 miesięcy, czas podsu-
mować realizację tego zadania. 
Już dzisiaj można powiedzieć, 
że Punkty Doradcze działające 
we wspomnianej sieci (a było 
ich 13 tj. w Górze, Bolesław-
cu, Jeleniej Górze, Kłodzku, 
Miliczu, Lubinie, Lubaniu, Le-
gnicy, Wołowie, Wałbrzychu, 
Ząbkowicach Śl., Zgorzelcu, 
Żmigrodzie) zrealizowały zada-
nia, które miały do wykonania. 
Odbyły się warsztaty/szkolenia 
dla organizacji pozarządowych. 
Najczęściej wybieranym tema-
tem warsztatów było RODO. 
Doradcy z DPD udzielali śred-
nio miesięcznie po minimum 
15 doradztw dla ngo i osób 
fizycznych zainteresowanych czy 
to założeniem stowarzyszenia, 
fundacji czy też pozyskaniem 
środków pozabudżetowych  
i prowadzeniem księgowości. 
Doradcy uczestniczyli również 
w imprezach lokalnych, któ-
re odbywały się na terenie ich 
działania, byli też ich współor-

ganizatorami. Podobnie było w 
DPD w Górze, które prowadzi 
Fundacja Pomocy Szkole. Od-
było się tutaj spotkanie sieciują-
ce dla wszystkich DPD z terenu 
woj. dolnośląskiego, spotkanie 
nt Programu współpracy woj. 
dolnośląskiego z ngo  i na temat 
Strategii Rozwoju woj. dolno-
śląskiego do 2030 r. Dorad-
cy górowscy udzielili w sumie  
w okresie realizacji projektu 
ponad 100 doradztw dla miej-
scowych organizacji. Pomogli 
napisać wnioski aplikacyjne o 
pozyskanie dodatkowych fun-
duszy, brali udział w szkoleniach 
i warsztatach. I na tym nie ko-
niec. Od września br. Fundacja 
Pomocy Szkole im. E. Machnie-
wicza nadal będzie realizowała 
zadania wynikające z prowadze-
nia Dolnośląskiej Sieci Doradz-
twa Pozarządowego, gdyż złoży-
ła stosowny wniosek grantowy  
i decyzją Zarządu Woj. Dol-
nośląskiego uzyskała kolejne 
dofinansowanie na prowadze-

nie Sieci. Fundusze pochodzą 
z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Tym 
razem okres dofinansowania 
obejmuje miesiące od września 
do grudnia włącznie. Zaprasza-
my do siedziby Fundacji przy 
ul. Podwale 24 w każdy wtorek 
od godz.9.00-12.00 i od 15.00-
19.00 oraz w czwartki w godz. 
od 16.00 do19.00 w celu sko-
rzystania z doradztwa w zakresie 
funkcjonowania stowarzyszenia 
bądź fundacji lub ich założenia, 
rozliczania projektów, pozyska-
nia dodatkowych środków itp.

Od września br. nadal 
w Górze będzie działał 
Dolnośląski Punkt 
Doradczy dla ngo
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Ratowali groby na Ukrainie
Gdy rozpoczęły się wakacje część uczniów wyjechała na zasłużony odpoczynek, ale znaleźli się również tacy, którzy wolny czas postanowili poświęcić ratowaniu 
nagrobków i cmentarzy polskich na Kresach. 

W lipcu 2018r. 22-osobowa 
grupa wolontariuszy z Zespołu 
Szkoła Podstawowa i Przedszko-
le im. Władysława Reymonta 
w Witoszycach po raz kolejny 
uczestniczyła w akcji „Mogiłę 

Pradziada Ocal Od Zapomnie-
nia”. Wśród wolontariuszy byli 
uczniowie z Witoszyc, Chróści-
ny, Glinki, Góry, Wschowy oraz 
absolwenci i nauczyciele. 
Tuż przed godziną szesnastą 
trzema busami zajechaliśmy pod 
Urząd Gminy, aby spotkać się z  
Burmistrz  Góry Ireną Krzyszkie-
wicz, która jest wielką zwolennicz-

ką takich akcji – mówi opiekun 
grupy Leszek Stecki, dyrektor 
ZSPiP w Witoszycach.  Życząc 
nam szczęśliwej drogi na Ukrainę 
i powrotu do Polski podziękowała 
uczestnikom za zaangażowanie 
w ratowaniu polskich mogił na 
Kresach. Następnie udaliśmy się 
do Wrocławia, gdzie o godzinie 
1800 odbyło się uroczyste poże-
gnanie wolontariuszy IX edycji 
Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapo-
mnienia. W imieniu Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy pożegnał nas 
Minister Kancelarii Prezyden-
ta Andrzej Dera. W pożegnaniu 
wolontariuszy uczestniczyli rów-
nież Wojewoda Dolnośląski Paweł 

Hreniak, Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego Tadeusz 
Samborski, Dolnośląski Kurator 
Oświaty Roman Kowalczyk. Wie-
le ciepłych słów skierowanych było 
do nas,  do wolontariuszy oraz 

do organizatorek akcji - Grażyny 
Orłowskiej Sondej Redaktor TVP 
Polonia i Beaty Pawłowicz z Dol-
nośląskiego Kuratorium Oświaty.
Po uroczystym pożegnaniu wo-
lontariusze udali się w kierunku 
granicy z Ukrainą. W godzinach 
rannych przekroczyli granicę 
Polski z Ukrainą w Medyce, 
do miejsca docelowego dotarli  

w godzinach popołudniowych. 
Na drugi dzień od rana cała gru-
pa rozpoczęła akcję ratowania 
polskich mogił. W tym roku 
porządkowali cmentarze w Ko-
kutkowcach, Hleszczawie, Ho-
wiłowie Wielkim, Zaścianoczu. 
W ostatnim dniu grupa została 
podzielona, część pracowała na 
cmentarzu w Iwanówce, a dru-
ga grupa wraz z opiekunem po-
jechała do Sorocka. Był to już 
szósty cmentarz, którym zaopie-
kowali się wolontariusze z Wito-
szyc (jest to cmentarz bardzo za-
niedbany, serce ściska patrząc na 
nagrobki, które mają pościnane 
głowy i krzyże). W Sorocku znaj-

dują się mogiły: Okońskich, Hoł-
trów, Zabłockich, grobowiec ro-
dziny Baworowskich. Mieszkańcy 
Sorocka w rozmowach z nami 
prosili aby ratować polski kościół 
który znajduje się w centrum wsi, 

jego stan jest zły ale możliwy do 
uratowania. Mer Sorocka Rusłan 
Szafranowicz wyraził zgodę aby-
śmy mogli zadziałać w tym tema-
cie – wyjaśnia Leszek Stecki.
Podczas pobytu na Ukrainie od-
było się kilka spotkań z miesz-
kańcami. Na cmentarzu w Ho-
wiłowie Wielkim odwiedziła 
wolontariuszy Gminy Góra Re-
daktor TVP Polonia  Grażyna 
Orłowska Sondej wraz z ekipą 
telewizyjną. Następnie odbyło 
się spotkanie pod kościołem ka-
tolickim, do którego przychodzą 
wierni raz w tygodniu (jest ich 
około 5). Starosta Howiłowa 
Wielkigo, Vasyl Baluk przywitał 
serdecznie Redaktor i podzię-
kował wolontariuszom za wy-
konywaną pracę. On sam wraz  
z mieszkańcami także porządko-
wał cmentarz.
Przed przyjazdem Redaktor Gra-
żyny Orłowskiej Sondej  Dyrek-
tor ZSPIP w Witoszycach Leszek 
Stecki (opiekun grupy) w towa-
rzystwie Klaudii Maksymczuk, 
uczennicy Julii Maksymczuk  
i Ireneusza Szczudło odbył spotka-
nie w Horostkowie z Merem Ste-
fanem Hładunem, Starostą Ho-
wiłowskim Vasylem Balukiem, 
dyrektorami szkół Haną Dawi-
dow, Ludmiłą Krzycką i Hali-
ną Wrona. Spotkanie dotyczy-
ło nawiązania współpracy oraz 
wprowadzenia języka polskiego 
w placówkach oświatowych. Roz-
mawialiśmy również o naszej akcji 
Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapo-
mnienia, o organizacji placówek 

oświatowych w Polsce i na Ukra-
inie, spotkanie odbyło się w miłej 
atmosferze. W Hleszczawie i Soroc-
ku spotkaliśmy się na cmentarzach 
ze Starostami, którzy obiecali nam 
pomoc w porządkowaniu mogił  
w przyszłym roku- uzupełnia Le-
szek Stecki. Wprowadzeniem ję-
zyka polskiego do szkół zaintereso-
wani są również Mer Zaścianocza 
oraz dyrektor największej szkoły  
w Trembowli, z którymi Leszek 
Stecki odbył spotkania i za po-
średnictwem MSZ obiecał po-
moc w tej sprawie. W drodze 
powrotnej wolontariusze odwie-
dzili Halinę Wójcicką z Sadowej 
Wiszni, na jej ręce przekazali dary 
w postaci słodyczy, przyborów 
szkolnych oraz artykułów spo-
żywczych. Pani Halina serdecznie 
dziękuje darczyńcom, a dary otrzy-
maliśmy z placówek oświatowych 
Gminy Góra oraz księdza kano-
nika Janusza Idzika proboszcza 
Parafii Miłosierdzia Bożego w Gło-
gowie. Natomiast Jerzy Akielaszek 
skarbnik Stowarzyszenia „ Głogow-

ska Edukacja Kresowa” w Głogowie 
zaopatrzył naszą grupę w sprzęt  
w postaci kos spalinowych, za 
co pięknie dziękujemy – mówi  

L. Stecki.
Zmęczeni, ale pełni nowych 
doświadczeń wolontariusze  
z opiekunami powrócili do Pol-

ski i zaczęli już  planować kolejny 
wyjazd. Składamy podziękowania 
Pani Grażynie Orłowskiej Sondej 
Redaktor TVP Polonia, Pani Be-
acie Pawłowicz za wzorową or-
ganizację akcji i włączenie naszej 
grupy we wspólne dzieło ratowania 
polskich nekropolii. Osobne podzię-
kowania dla mieszkańców Gminy 
Góra za wkład finansowy i rzeczo-
wy przeznaczony na akcję, księ-
żom proboszczom za umożliwienie 
przeprowadzenia kwest na terenie 
kościołów Dekanatu Wschód i Za-
chód, sponsorom za przekazanie 
środków finansowych, Pani Anecie 
Śliwiak Kwiaciarnia Hortensja 
w Górze za przekazanie wiązanek 
biało czerwonych kwiatów, które 
złożyliśmy pod pomnikiem w Za-
ścianoczu. Piękne podziękowania 
kierujemy do Prezesa Zakładu 
Energetyki Cieplnej w Górze Pana 
Rafała Korytowskiego  za nie-
odpłatne użyczenia busa. Ciepło 
dziękujemy naszym kierowcom za 
świetną jazdę po ukraińskich dro-
gach i bezpieczny powrót do domu. 

Dziękujemy Burmistrz Góry Pani 
Irenie Krzyszkiewicz za pomoc 
w organizacji wyjazdu tak dużej 
grupy wolontariuszy oraz wparcie 
tego szczytnego działania. Oprócz 
ciężkiej i bardzo ważnej pracy mie-
liśmy czas, aby zwiedzić miejsca 
historycznie związane z Polską. 
W dni wolne od pracy pojechali-
śmy wspólnie na wycieczkę do Ka-
mieńca Podolskiego i Hocimia. Na 
długo będziemy pamiętać tę lekcję 
historii. Na Ukrainie spotkaliśmy 
się z życzliwością i podziwem. W 
drodze powrotnej odbyliśmy spacer 
po Lwowie z przewodnikiem oraz 
zapaliliśmy znicze na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich, oddaliśmy hołd 
Marii Konopnickiej – mówi Le-
szek Stecki. 

REd.
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Od myszy po cesarza każdy żyje z gospodarza - 
Dożynki Gminne w Czerninie
W niedzielę, 19 sierpnia br. w Czerninie odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. św. Wawrzyńca 
w Czerninie, którą koncelebrowali: ks. Janusz Bobowski – proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Czerninie, ks. kanonik Stanisław Orłowski – proboszcz parafii 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. kanonik Henryk Wachowiak – Dziekan Dekanatu Góra – wschód oraz ks. Marek Matyszek.

Po zakończonej mszy św. goście 
dożynkowi przeszli korowodem 
prowadzonym przez Zespół 
folklorystyczny „Sasanka” z Kli-
szowa na rynek w Czerninie, 
gdzie odbywały się dalsze uro-

czystości. Po wykonaniu przez 
Zespół z Kliszowa obrzędu do-
żynkowego głos zabrał Sekretarz 
Miasta i Gminy Góra Tadeusz 
Otto, który w imieniu Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkie-

wicz przywitał zgromadzonych 
gości, wśród których obecni 
byli: radny Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Tomasz Pi-
lawka, przedstawiciel Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Piotr Iskra z Wydziału Informa-
cji o Funduszach Europejskich, 

Przewodniczący Konwentu 
Wójtów i Burmistrzów Gmin 
Subregionu Wrocławskiego 
i Burmistrz Wołowa Dariusz 
Chmura, Starosta Górowski 
Piotr Wołowicz, Wicestarosta 

Górowski Paweł Niedźwiedź, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Górowskiego Jan Rewers wraz  
z radnymi, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Góry Jerzy Ku-
bicki wraz z radnymi, Wójt 

Gminy Jemielno Jan Ucinek, 
Komendant Powiatowy Policji 
w Górze kom. Krzysztof Cichla, 
Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gó-
rze bryg. Krzysztof Panocha, Ko-
mendant Miejsko-Gminny OSP 
Andrzej Wałęga, Prezes Związ-

ku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło  
w Górze,  kpt. Henryk Adamus, 
Kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Michał 

Krochta, Kierownik PT KRUS 
Anna Kolibek, przedstawiciele 
przedsiębiorstw działających 
w branży przetwórstwa rolno
-spożywczego oraz instytucji,  
a także organizacji wspierają-

cych rolnictwo, działających na 
terenie Gminy Góra, przedsta-
wiciele związków zawodowych 
i organizacji pozarządowych 
działających na terenie Gminy 
Góra, pracownicy samorzą-
dowi Urzędu Miasta i Gminy  
w Górze oraz dyrektorzy, pre-

zesi i kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych Powiatu Górow-
skiego i Gminy Góra, sołtysi 
oraz starosta i starościna tego-
rocznych dożynek – Marlena  
i Bartłomiej Szostak. 
Po powitalnej pieśni dożynko-
wej i przyśpiewkach Zespołu 
„Sasanka” głos zabrała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, która 
podziękowała współorganizato-
rowi dożynek – Radzie Sołec-
kiej Czerniny, na czele z sołty-
sem Henrykiem Drozdowskim 
oraz Dyrektor Domu Kultury 
w Górze Danucie Piwowar-
skiej-Berus, Prezesowi Techniki 
Komunalnej Tekom w Górze 

Adamowi Ćwianowi oraz Ko-
mendantowi Miejsko-Gminne-
go OSP Andrzejowi Wałędze. 
W swoim wystąpieniu Bur-

mistrz Góry zwróciła szczególną 
uwagę na trud pracy rolników, 
bez której nie byłoby na naszych 
stołach podstawowych produk-
tów „tegoroczna aura nie szczę-
dziła rolników. Dotkliwa susza 
spowodowała, że wpłynęło już 
289 wniosków tzw. suszowych, 

ponad 5120 ha zostało dotknię-
tych tą klęską” W tym miejscu 
podziękowała serdecznie wszyst-
kim pracującym na roli za ich 
trud i codzienną pracę wkładaną  
w uprawę ziemi.  Podkreśliła, że 
rolnictwo to nie tylko rynek ży-
wieniowy, ale także wielka skarb-
nica cennych wartości społecznych 
i kulturowych. Z rąk starostów 
tegorocznych dożynek Marleny  
i Bartłomieja Szostaków Burmistrz 
Góry otrzymała bochenek chleba 
upieczony z tegorocznych plonów, 
którym poczęstowała zgromadzo-
nych na rynku mieszkańców. 
Następnie głos zabrał Przewodni-
czący Konwentu Wójtów i Burmi-

strzów Subregionu Wrocławskiego 
Dariusz Chmura, dziękując za 
zaproszenie oraz wspaniałą organi-
zację uroczystości. Przewodniczą-

cy pogratulował Burmistrz Góry 
rozwoju Gminy oraz bardzo sku-
tecznego pozyskiwania środków 
finansowych na realizację inwesty-
cji. Przypomnijmy, na inwestycje 
Gmina wydatkowała 124 mln zł, 
z czego 50 mln to środki pozyska-
ne z UE.
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Głos zabrał także sołtys Czerni-
ny Henryk Drozdowski, który 
podziękował Burmistrz Góry 
Irenie Krzyszkiewicz za wielo-
letnią współpracę, a w dowodzie 
wdzięczności wręczył piękny 
bukiet kwiatów. Przypomniał 
także, że Czernina po raz trzeci 
jest organizatorem dozynek (w 

2000 r. gminne, w 2008 r. po-
wiatowo-gminne i obecne).
W dalszej części ogłoszono wy-
niki konkursów: na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy oraz 
„Nasza gmina piękna i zadbana”. 
Przewodnicząca Komisji kon-
kursu na wieniec dożynkowy 
Ewa Osuch odczytała wyniki, 
które prezentowały się następu-

jąco: I m. Ligota, II m. Borszyn 
Mały, III m. Chróścina. Dyplo-
my oraz bony do wykorzystania 
przez sołectwo wręczyła Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz. Wyniki konkursu „Nasza 
gmina piękna i zadbana” od-
czytał Przewodniczący Komisji 
Lucjan Żołnieruk. W kategorii 
najpiękniejsza wieś: I m. Rogów 
Górowski, II m. Radosław. 
W kategorii „Najpiękniejsza za-
groda” I m. przyznano Krystynie 
Lewandowskiej z Radosławia. 
W kategorii „Najpiękniejsza po-
sesja wiejska” I m. Halina i Jerzy 

Bareła ze Ślubowa, II m. Mał-
gorzata i Krzysztof Maryszczak  
z Ligoty, III m. Piotr Hołtra 
z Radosławia. I miejsce za naj-
piękniejszą posesję miejską 
otrzymała Wspólnota Mieszka-
niowa – Poznańska 19. Dyplo-
my wraz z bonami również wrę-
czyła Burmistrz Góry. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
sceną zawładnął Zespół śpiewa-
czy „Osetnopolanie”, który dał 
piękny recital swych utworów. 
Wystąpiły także Niezapominaj-
ki oraz Mażoretki UKS Artis 
Góra, prezentując swe umie-
jętności, czym zachwyciły pu-
bliczność. Tuż po godz. 18.00 
przed publicznością wystąpił 

zespół Metrum Reni & Mar-
co, znany m. in. z występów w 
telewizji TVS, a o godz. 20.00 
rozpoczęła się zabawa taneczna 
z Zespołem AroBand z Góry. 
Sponsorem tegorocznych doży-
nek była  ENEA Oświetlenie. 
W trakcie dożynek czynne były 
także stoiska gastronomiczne 
oraz punkty informacyjne GAZ 
System (m.in. eksperymenty i 
doświadczenia dla dzieci) oraz 
KRUS i inne.

Marzenie ma 50 lat
24 sierpnia br. miała miejsce uroczystość związana z obchodami Dnia Działkowca i Jubileuszem 
50-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Marzenie”. W obchodach udział wzięła Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz z zastępcą Andrzejem Rogalą, goście z Wrocławia: Ewa Szajneman- 
prezes ROD „Rezeda” i członek Zarządu Krajowej Rady PZD z wiceprezesem Robertem Wy-
ciskiem i Zbigniew Knapek – prezes ROD w Oleśnicy oraz Janina Gruszyńska – prezes ROD „ 
Relaks” w Górze. 

Na początku gości śpiewem  
i tańcem powitały przedszkolaki 
z Niepublicznego Przedszko-
la „Akademia Malucha”, potem 
odbył się, jak zwykle doskonały, 
występ zespołu „Osetnopolanie.  
Prezes ROD „Marzenie” przed-
stawiła krótko historię utworzenia 
ogrodów, co miało miejsce w 1968 
r. Przypomniała nazwiska swych 
poprzedników na tym stanowisku, 

a byli nimi m.in.: Marian Sadow-
ski, Jan Jaz, Kazimierz Klaczkow-
ski, Genowefa Szcześniak, Czesław 
Błyga., Lucjan Tymków, a od 2017 
i nadal ona - Teresa Kołakowska. 
Obecnie ROD tworzą trzy tereny 
(Ogród nr 1, nr 2 i nr 3). Łącznie 
zajmują powierzchnię15,2 ha, na 
której jest 526 zagospodarowa-
nych działek, a 29 to działki nie 
posiadające użytkowników. ROD 
„Marzenie” są ogrodzone, mają 
wytyczone alejki, plac rekreacyjny, 
sieć pomp wodnych, tablice infor-
macyjne oraz budynek tzw. Dom 
Działkowca. Mieści się w nim biu-
ro Zarządu, 2 aneksy kuchenne, 
sanitariaty, pomieszczenie gospo-
darcze i świetlica. W 2017 r. Za-
rząd podjął decyzję o rozpoczęciu 
prac na rzecz elektryfikacji działek. 
Jubileusz 50-lecia był też okazją 
do uhonorowania pracy długolet-
nich działkowców. Srebrną Od-
znakę Zasłużonego  Działkowca 
otrzymali: Lucyna Bretsznajder, 
Mieczysław Zaborowski, Teresa 
Kołakowska i Edward Gustaw. 
Odznaki Brązowe przyznano Kry-
stynie Wasilewskiej i Czesławowi 
Tomaszewiczowi. I na tym nie 

koniec wyróżnień. W konkursie 
na najpiękniejszą działkę na tere-
nie Ogrodu nr 1 zwyciężyli: Tere-
sa Balcewicz, Zenon Markowski 
i Zygmunt Olejnik, na Ogrodzie 
nr 2- Janusz Górski, Halina i Jerzy 
Guziołek i Henryk Łaszewski, na 
Ogrodzie nr 3- Grażyna Jarząb, 
Elżbieta i Bogdan Furmaniak  
i Janina Szewiało. W konkursie 
na najpiękniejszy bukiet nagro-

dzono exequo Halinę Guziołek  
i Annę Tarczyło oraz Annę Obie-
gło i Franciszkę Krupa. W części 
oficjalnej głos zabrali również go-
ście. Burmistrz Góry gratulowała 
zapału, kreatywności w kształto-

waniu tak ładnego zakątka mia-
sta, pasji. Deklarowała wsparcie 
dla działań działkowców. Na ręce 
Prezes przekazała kwiaty i pamiąt-
kową statuetkę. Goście z Wro-
cławia również życzyli dalszych 
sukcesów w prowadzeniu ogro-
du, „który wytwarza tak dobrą 
energię”. Na pamiątkę Jubileuszu 

Prezes z członkiem Zarządu Tade-
uszem Rolnym zasadzili drzewko, 
a dla dzieci z „Akademii Malucha” 
przekazano w użytkowanie rozle-
głą działkę. Prezes T. Kołakowska 
serdecznie dziękowała również 
sponsorom działkowej imprezy: 
Burmistrz Góry Irenie Krzysz-
kiewicz, Prezesowi Banku Spół-
dzielczego, Janowi Majewskiemu, 
Annie Tarczyło, Spółce TEKOM, 

Niepublicznemu Przedszkolu 
„Akademia Malucha”, członkom 
zespołu „Osetnopolanie”, Jacko-
wi i Robertowi Kulesza, Danucie 
First z KŁ „Rogacz”, Dawidowi 
Sosnowskiemu z Prowidentu. Ob-

chodom Dnia Działkowca i Jubi-
leuszu towarzyszyła wystawa prac 
malarskich Jana Majewskiego. 
Było sympatycznie, wesoło, nawet 
ulewny deszcz nie przeszkodził 
we wspólnym biesiadowaniu i 
zabawie do godzin wieczornych. 
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Kupon nr 6
100 pytań na 100-lecie Niepodległości

Redakcja Przeglądu Górowskiego ogłosiła konkurs związany ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. W każdym z kolejnych numerów PG zamieszczamy 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 losowana. Zachę-
camy do udziału w konkursie.
c.d. pytań 

61. Kto zaprojektował buławę marszałkowską dla Józefa Piłsudskiego.......................................................................... 
62. Kiedy odbyła się uroczystość wręczenia J. Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej................................................... 
63. Kto wręczył J. Piłsudskiemu wspomnianą buławę? ................................................................................................
64. Która uczelnia nadała J. Piłsudskiemu doktorat honorowy? ...................................................................................
65. Trzecia szabla J. Piłsudskiego to szabla wykonana w roku ?..........................................w .......................................
66. Podaj nazwę firmy, która produkowała bagnety do karabinów Mauser używanych w polskiej armii wz  od nr 22 
....................................................................................................................................................................................
67. Muzułmańska formacja walcząca w polskiej armii w latach 30. XX w. to...............................................................
68. Podaj typ czołgów, które stanowiły wyposażenie 1. Pułku Pancernego w 1919 r. ...................................................
69. Ostatni adiutant J. Piłsudskiego to .......................................................................................................................
70. Pierwsza szabla J. Piłsudskiego to szabla z roku? ....................................................................................................
71. W którym roku powstał pierwszy tzw. „rząd pułkowników” ………………………………..................................
72. Jaka nazwę nosiła grupa prezydencka w 1935 r. ………………………………………….....................................
73. Gdzie, przez pierwsze 2 lata po śmierci J. Piłsudskiego, spoczywało jego ciało? ......................................................
74. Podaj datę zbudowania przez polskich kryptologów  pierwszej wersji maszyny szyfrującej Enigma ........................
75. Podaj datę zwodowania w Trieście statku „MS Batory”………………………………….......................................
76.  W 1935 r. odbył się pierwszy lot samolotu polskiej konstrukcji. Podaj jego nazwę ………...................................
77. W 1933 r. nauczyciel Walenty Szwajcer odkrył w jeziorze drewniane szczątki osady. Podaj nazwę miejscowości, 
gdzie to się wydarzyło…………………………………………………......................................................................
78. Podaj datę uruchomienia połączenia lotniczego pomiędzy Warszawa a Paryżem ....................................................
79. W którym roku Maria Skłodowska-Curie została  członkiem francuskiej Akademii Medycyny? ………………....
80. Podaj datę  uruchomienia połączenia lotniczego Warszawa-Lwów…………………………..................................

Imię nazwisko ………………………………………………….............. nr tel……………………..........................

e. Baran

Dla wsi Gminy Góra
W dniu 30 lipca odbyło się 
szkolenie pt. „Zagospodarowa-
nie przestrzenne na terenach 
wiejskich” dla uczestników 
projektu „Górowska Akade-
mia Partycypacji”. Omówione 
zostały zagadnienia takie jak: 

cenne elementy naturalne i an-
tropogeniczne we krajobrazie 
wiejskim; konsultacje - etapy 
powstawania dobrego projektu 
z udziałem mieszkańców; tren-
dy w projektowaniu przestrzeni 
wspólnych, aspekty społeczne; 
zasady funkcjonowania miejsca 
publicznego; teren „bez barier” - 
osoby niepełnosprawne w prze-
strzeni publicznej; możliwości 
przyciągnięcia turystów do wsi, 
przykłady dobrych praktyk - es-

tetyczne i funkcjonalne kształto-
wanie wsi. Spotkanie poprowa-
dziła mgr inż. arch. krajobrazu 
Jowita Pyszczek. 
Było to już kolejne spotkanie 
w ramach projektu „Górowska 
Akademia Partycypacji” reali-

zowanego wspólnie przez Sto-
warzyszenie „Razem dla Kłody” 
i Fundację „IRIS” z Wierzowic 
Małych w pięciu wsiach Gminy 
Góra tj w Kłodzie Górowskiej, 
Bronowie, Czerninie Górnej, 
Borszynie Małym i Zawieści-
cach. Zadanie jest dofinansowa-
ne z programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich.
Wcześniej, bo w drugiej poło-
wie lipca grupa liderów z Gmi-
ny Góry pojechała z wizytą stu-

dyjną do „Wiosek z Pomysłem”  
w celu podpatrzenia działają-
cych wiosek tematycznych oraz 
zapoznania się z przykładami 
działań aktywizujących miesz-
kańców i zmieniających prze-
strzeń na terenach wiejskich. 
Wyjazd zorganizowano pod 
hasłem „Partycypacja społeczna  
w praktyce”

Podczas wizyty zapoznano się 
z ofertą Miłkowic - Wioski Ko-
lejarzy oraz dokonaniami Sto-
warzyszenia „Kolejarz”,  a także 
zadaniami finansowanymi na 
terenie wsi z funduszu sołeckie-
go. Odwiedzono także malow-
niczą miejscowość Głuchowice, 

w której lokalne stowarzyszenie 
od 9 lat organizuje plenery rzeź-
biarskie. Na trasie wizyty nie 
zabrakło Niedźwiedzic - Wioski 
Bociana - Najpiękniejszej Wsi 
Dolnego Śląska 2017, w której 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi 
Niedźwiedzice zaprezentowało 
ofertę tematyczną tej miejsco-
wości. Podczas wizyty znalazły 

się w programie Questy - Wy-
prawy Odkrywców - które we 
wsiach tematycznych poprzez 
zabawę i poszukiwanie skarbu 
prezentują najciekawsze miejsca 
i tematy danej okolicy. Opiekę 
merytoryczną podczas wizy-
ty sprawował Animator Wio-

sek Tematycznych - Krzysztof 
Szustka z Fundacji Calamita. 
Wizyta została zorganizowana 
przez Stowarzyszenie „Razem 
dla Kłody” z Kłody Górowskiej 
oraz Fundację IRIS z Wierzo-
wic Małych Warsztaty, a wy-
jazd studyjny  dofinansowano 
ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

Informacja o czasie pracy Urzędu
Informujemy o obowiązującym w Urzędzie czasie pracy, 
w związku z wprowadzonymi zmianami, które dotyczą 
pracy w czwartki i piątki.

Urząd Miasta i Gminy w Górze czynny jest:
- od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30,
- w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00,
- w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.

Pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 
prowadzący sprawy w zakresie ewidencji ludności i wydawania 
dowodów osobistych przyjmują interesantów:
- od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00,
- w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00,
- w piątek w godzinach od 7.00 do 13.30, z 15-minutową prze-
rwą od godz.  11.00. 

Kasa Urzędu czynna jest:
- od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 14.30,
- w czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00,
- w piątek w godzinach od 7.00 do 13.00, z 15-minutową prze-
rwą od godz.  11.00. 

Burmistrz przyjmuje interesantów w niezmienionym terminie, 
tj. w czwartki od godz. 12.00 do 14.30.
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Nie pozostańcie 
obojętni, przyłączcie się 
do akcji JABŁUSZKO.     

J.BARCZYńSKA, T.wALENCZAK

Dni otwarte Domu Kultury
W tym roku górowski Dom Kultury zamiast tradycyjnego „Lata w mieście” zorganizował dzieciom, które na wakacje nigdzie nie wyjechały, wolny czas w innej 
formule i były to „Dni otwarte Domu Kultury”. Trwały one od 16 lipca do 17 sierpnia w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku włącznie. 

Dni otwarte cieszyły się wiel-
kim zainteresowaniem, o czym 
świadczy ilość uczestniczących  

w nich dzieci. Program był bo-
gaty, uczestnicy mogli sprawdzić 
swoje siły i umiejętności w róż-
nych dziedzinach sztuki, orga-
nizatorzy zapewnili im bowiem 
zajęcia muzyczne, sportowe, 
plastyczne, kulinarne i filmowe. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się warsztaty dentrologiczne  
w szkółce leśnej oraz wyprawa 
z Barbarą Chrystman Kurzawą 
z Nadleśnictwa Góra Śl. ścieżką 
dydaktyczną „Dziczek”. Dzie-
ci poznawały świat miejscowej 
flory i fauny, uczyły się jak od-
naleźć drogę w lesie, jak posłu-
giwać się kompasem, dlaczego 
pozyskuje się żywicę i do czego 

ona służy i wiele innych cieka-
wostek związanych z przyrodą  
i ekologią. Warsztaty miały 

miejsce również w Sali edu-

kacyjnej Nadleśnictwa, gdzie 
dzieci brały udział w rozpo-

znawaniu odgłosów zwierząt za-
mieszkujących las, dowiedziały 
się o pracy leśnika, poznawały 
poroża jeleniowatych oraz róż-
nice w budowie ciał zwierząt. 
Natomiast w trakcie warsztatów 
plastycznych uczestnicy rysowa-
li, malowali i szkicowali nie tylko 
bajkowe postacie, ale także inne 
elementy otaczającego czy wy-
imaginowanego świata. Na tych, 
które odkryły w sobie talent, 
czeka sekcja plastyczna działają-
ca przy DK. Dzieci dużo czasu 
spędzały również na stadionie 
OKF, gdzie pod okiem opieku-
nów grali w różne gry sportowe,  
w DK rozwiązywali łamigłów-
ki, uczestniczyli w warsztatach 

filmowych, uczestniczyli też  
w wyprawie archeologicznej 

szukając skarbów, a pod okiem 
ratowników medycznych z fir-
my CERUS uczyli się udzielania 
pierwszej pomocy, podejmowa-
nia czynności podczas urazów, 

ukąszeń itp. dolegliwości. 
Ciekawym doznaniem był 
udział w grze miejskiej. Zabawa 
miała formę współrywalizacji, 
a uczestnicy dotarli do wszyst-
kich, ciekawych historycznie 
obiektów miasta. m.in. oszuka-
li umowne miejsce pochówku 
górowskiego proboszcza Alek-
sego Abara, Kalwarię i kościół 
pw. Bożego Ciała na cmentarzu 
parafialnym, kapliczkę przy ul. 
Wrocławskiej itp. Niezapo-
mnianym przeżyciem była także 
wizyta w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej w Górze. Ilość atrakcji 

zafundowana przez strażaków 
była tak ogromna, że dzieci 
biorące udział w warsztatach 
nie wiedziały do której atrakcji 
podchodzić najpierw. Warsz-

taty rozpoczęły się wykładem 
Krzysztofa Mastalerza, potem 
było m.in. zwiedzanie strażnicy, 
oglądanie sprzętu, konkurencje 
sprawnościowe z wykorzysta-
niem strumienia wody. Za trud  
w przygotowanie poszczegól-
nych warsztatów organizatorzy 
dziękują Nadleśnictwu Góra 
Śląska, Ośrodkowi Kultury 
Fizycznej w Górze, Przedsię-
biorstwu Prywatnemu CERUS 
- Krzysztof Nowak oraz Ko-
mendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej  w Górze. 

A.B., E.m.

Nie pozostań obojętny
Amelia, lat 14. Ukochana córka, wzorowa uczennica, miła i uśmiechnięta. Tak o Niej słyszymy z ust bliskiej osoby, która dzwoni do nas z prośbą o pomoc. Po chwili 
dochodzi słowo, które zostaje w głowie – rak, nowotwór, a dokładnie guz kości łokciowej Fibromyxoid Sarcoma. 

Jedziemy do Góry, do domu 
Amelii. Dzisiaj możemy się spo-
tkać z dziewczynką i Jej mamą, 
bo wróciły ze szpitala, a wyniki 
chwilowo pozwalają na odwie-
dziny. Wita nas piękny uśmiech. 
Nastolatka z chustą na głowie, 
ukrywającą brak włosów, która 
od razu skraca dystans mówiąc, 
że spokojnie, bo na razie jej te 
włosy nie są potrzebne. To nie są 
łatwe rozmowy, ale żeby pomóc 
musimy poznać daną osobę. 
Mama Amelii  - Sylwia opowia-
da nam o początkach choroby,  
o diagnozie i braku siły do dzia-
łania. Dlaczego Ona? Dlaczego 
ich rodzina? I co dalej?  To są py-
tania, które pozostaną już zawsze 
w głowie, niestety bez odpowie-
dzi. Każda onkorodzina je sobie 

zadaje, bo jak można pogodzić 
się z chorobą dziecka, która  
w każdej chwili może nam je 
odebrać? Skąd wziąć siłę do 
walki, uśmiechać się przy Ame-
lii mimo słów, które kierują le-
karze do rodziców?
Przez wyjazdy do szpitala nie 
zdążyła uzyskać na tyle wyso-
kiej średniej, aby uzyskać sty-
pendium. Zabrakło naprawdę 
mało. Jesteśmy w szoku i nie 
wiemy czy żartuje czy mówi 
serio. Średnia powyżej 5,0  nie 
zadawala dziewczynki, która 
walczy o życie z jakże nierów-
nym przeciwnikiem. Jesteśmy 
pewni, że choroba nie ma szans 
Jej pokonać. Skoro mamy do 
czynienia z otwartą młodą oso-
bą pytamy wprost jak sobie 

radzą jako rodzina, jak radzą 
sobie rodzice. Amelia spogląda 
na mamę. Mówi jednym zda-
niem, że jakoś dają radę, ale od 
razu dodaje, że tata płakał razem  
z Nią i przeżywa to cały czas.
Amelia przeszła już 3 cykle 
chemioterapii, przed Nią kolej-
nych kilka miesięcy ciężkiego 
leczenia, zabiegi i operacje, ale 
lekarze dają nadzieję i pozwala-
ją wierzyć, że ten koszmar kie-
dyś się skończy. Dziewczynka 
przy każdym spadku wyników, 
złym samopoczuciu czy infek-
cjach natychmiast musi trafić 
na oddział we Wrocławiu bądź 
w  Warszawie, gdzie toczona 
jest krew, płytki czy podawane 
antybiotyki. Czasem bywa tak, 
że wracają do domu i na drugi 

dzień trzeba jechać z powrotem. 
Koszty leczenia, środki higie-
niczne, dojazdy to ogromne 
koszty. 
Rodzina potrzebuje wsparcia. 
Byliśmy w Górze, żeby poroz-
mawiać, posłuchać historii ko-
lejnego dziecka, które potrze-
buje pomocy i wiemy, że nie 
możemy przejść obok. Razem 
z Marzeną Majer organizuje-
my akcję Jabłuszko. To kolejna 
edycja, która na celu ma zbiórkę 
pieniędzy, które zostaną prze-
kazane na konto fundacji, pod 
które należą dzieci. W planie 
była 5. dzieci z Leszna i okolic, 
ale bliska osoba z otoczenia ro-
dziny Amelii przekonała nas, że 
nie możemy odmówić. Dziew-
czynka została 6 podopiecz-

ną osobą w tegorocznej edycji 
Jabłuszka. Wspólnie ze szkoła-
mi, przedszkolami, prywatnymi 
przedsiębiorcami oraz państwo-
wymi firmami mamy nadzieję 
zebrać jak największą kwotę, 
którą podzielimy na wszystkie 
chore dzieci. W zamian za po-
moc będziemy dziękować rozda-
jąc jabłuszka. 
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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

BERNARd BAZYLEwiCZ

Oświadczenie władz Powiatu 
Górowskiego w sprawie szpitala

W związku z rosnącym zaintereso-
waniem wyrażanym przez miesz-
kańców Powiatu Górowskiego  
w mediach społecznościowych 
dalszymi losami górowskiego 
szpitala oświadczamy, że infor-
macje na temat aktualnej sytuacji 
prawnej budynku szpitala przeka-
zujemy regularnie na sesjach Rady 
Powiatu Górowskiego. Niemniej 
jednak w związku ze zbliżający-
mi się wyborami do samorządu 
temat szpitala wrócił również do 
bieżącej dyskusji społecznej. Dla-
tego też chcielibyśmy przedstawić 
pełną wiedzę na temat faktycznej 
sytuacji szpitala
Od 2015 r. prowadzone są dzia-
łania mające na celu wznowienie 
opieki medycznej w w/w nieru-
chomości jednak przewlekłość 
prowadzonych spraw sądowych 
powoduje, że możliwość działania 
jest ograniczona przez nieuregu-
lowany status prawny budynków.  
Nieruchomość, na której znaj-
duje się budynek szpitala była 
własnością PCZ S.A. W dniu 7 
maja 2015 r. nieruchomość zo-
stała zbyta na rzecz PCZ Cefar-
med sp. z o.o., a następnie w dniu 
11 sierpnia 2015 na rzecz Polish 
Belgian Holding S.A. Syndyk 
PCZ S.A. 3 listopada 2015 r., 
wniósł przeciwko Polish Belgian 
Holding RASS S.A. o uznanie 
czynności prawnej sprzedaży ww. 
nieruchomości za bezskutecz-
ną. Wyrokiem z dnia  31 marca 
2017 r. Sąd Okręgowy we Wro-
cławiu ustalił bezskuteczność ww. 
umowy sprzedaży w stosunku do 
masy upadłości PCZ S.A. Przed 
uprawomocnieniem wyroku 
Polish Belgian Holding RASS 
S.A. kilkukrotnie wyrażał wolę 
przekazania ww. nieruchomości 
syndykowi. Ostatecznie jednak 
Polish Belgian Holding RASS 
S.A. wniosła apelację od ww. wy-

roku. W dniu 22 listopada 2017 
r. została ogłoszona upadłość Po-
lish Belgian Holding RASS S.A. 
W związku z tym postępowanie 
apelacyjne zostało najpierw za-
wieszone, a następnie do postę-
powania wstąpił syndyk Polish 
Belgian Holding RASS S.A.   
Perturbacje sądowe oraz fakt 
nieuregulowania własności nie-
ruchomości powoduje, iż mimo 
zawansowanych rozmów z po-
tencjalnymi podmiotami zainte-
resowanymi wznowieniem opieki 
szpitalnej, nie można rozpocząć 
żadnych działań. W momen-
cie ostatecznego uregulowania 
własności możliwy będzie po-
wrót do rozmów o nowym spo-
sobie funkcjonowania szpitala.   
Należy pamiętać, że górowski 
szpital w 2010 r. gdy likwido-
wano SP ZOZ był zadłużony 
na kwotę ponad 42 mln zł, któ-
re dzięki podjętym działaniom 
władz powiatu w dużej części zo-
stały spłacone, a pozostałą część 
rozłożono na raty co umożliwiło 
normalne funkcjonowanie po-
wiatu. Do tej sytuacji dopro-
wadziły wieloletnie zaniedbania 
zarządzających szpitalem. Jako 
jeden z kilku przykładów złe-
go zarządzania szpitalem należy 
wspomnieć o zarobkach dyrekto-
ra, który pobierał wynagrodzenie 
w kwocie ponad 20 tys. zł, gdy w 
tym czasie pielęgniarki zarabiały 
niewiele ponad 1 tys. zł, a szpital 
zadłużał się z miesiąca na miesiąc.  
Szpital górowski przed sprzedażą 
prywatnej firmie był spółką ze 
100% udziałem Powiatu, która 
została oddłużona, a wszystkie 
zobowiązania przejął na siebie Po-
wiat Górowski. Pomimo zmiany 
formy własności oraz osób za-
rządzających sytuacja finansowa 
zaczęła się ponownie pogarszać, 
co spowodowało powstawanie 
strat finansowych, które zagra-
żały istnieniu Powiatu, stąd też 
Rada Powiatu podjęła decyzję 
o sprzedaży udziałów spółki.   
Decyzja ta wynikała z przeświad-
czenia, że Powiat nie będzie  
w stanie nie tylko inwestować  
w niezbędny nowy sprzęt me-
dyczny i remonty budynku, ale 

również nawet w bieżące funk-
cjonowanie szpitala. Jedynym 
racjonalnym wyjściem była sprze-
daż podmiotowi posiadające-
mu zarówno doświadczenie, jak  
i inne szpitale w swoich zasobach.  
W ten właśnie sposób właścicie-
lem szpitala stała się spółka PCZ 
z Wrocławia. W 2015 roku spół-
ka ta została doprowadzona do 
upadłości czego konsekwencją 
było zamknięcie szpitala m.in.  
w Górze. Wszystkie organa ści-
gania zajmujące się tą sprawą 
potwierdzają, że w momencie 
negocjacji i podpisywania umo-
wy z tą firmą w 2013 r. działała 
ona w sposób właściwy i nie było 
żadnych podstaw do podważa-
nia jej wiarygodności. Oferta 
tej firmy była dla powiatu naj-
korzystniejsza, a wybór innej 
tańszej oferty mógłby powodo-
wać dla osób podejmujących 
decyzje konsekwencje prawne.   
W trakcie dyskusji na temat wy-
boru nowego właściciela szpitala 
przez kilka lat pojawiał się pomysł 
zaangażowania gmin tworzą-
cych powiat górowski w przeję-
cie udziałów w szpitalu. Należy 
zaznaczyć, że zadanie to nigdy 
nie było zadaniem gmin. Gminy 
mają wiele innych obowiązków 
związanych z zaspokajaniem po-
trzeb swoich mieszkańców. Po-
przez przekazanie powiatom w 
momencie ich utworzenia w 1998 
r. szpitali przyjęło się, że działal-
ność szpitalna to zadanie własne 
powiatu. Gminy Niechlów i Je-
mielno stwierdzały wprost lub 
poprzez brak odpowiedzi, że nie 
widzą możliwości zaangażowania 
się w przejęcie szpitala. Gmina 
Wąsosz nie wykluczała takiej 
możliwości jednak bez konkret-
nych propozycji. Najbardziej 
zainteresowanym samorządem 
była Gmina Góra, która poprzez 
Burmistrz Irenę Krzyszkiewicz 
wielokrotnie potwierdzała chęć 
zaangażowania się w formułę sa-
morządowej własności szpitala. 
Ostatecznie o decyzji sprzedaży 
prywatnej firmie przesądziło do-
świadczenie medyczne i zasoby 
kadrowe nowego podmiotu.

Starosta Górowski Piotr Wołowicz,  
Wicestarosta Paweł Niedźwiedź 

Zawody Wędkarskie o Puchar 
Starosty Górowskiego – Równa ’18
W niedzielę 5 sierpnia 2018 r. na rzece Odrze w miejscowości 
Równa, 33 miłośników wędkowania wzięło udział w Zawodach 
Wędkarskich o Puchar Starosty Górowskiego w dyscyplinie 
spławikowej w ramach Powiatowych Obchodów 100-lecia Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości

Wystawa „Zmiany w Górze 
po 1945 r.”
W holu Powiatowego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli  
i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego w Górze od 
lipca 2018 r. można oglądać 
ciekawą wystawę fotograficzną 
w ramach Powiatowych Ob-
chodów 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
Wystawa przedstawia czar-
no-białe fotografie wybranych 
górowskich obiektów budow-
lanych z lat 50. i 60. ubiegłe-
go wieku, a jednocześnie dla 
porównania, te same miejsca 
współcześnie - na zdjęciach 
barwnych. Można prześledzić 
jak się zmieniała Góra na prze-
strzeni lat. Wszystkie zdjęcia zo-
stały opisane z podaniem niektó-
rych szczegółów i ciekawostek.   
Wystawa powstała w ra-
mach obchodów 100. 

rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę organi-
zowanych przez Powiat Górowski.  
Pomysłodawcą wystawy, którą 
także zaprojektował i przygo-
tował jest Mirosław Żłobiński. 
Autorem zdjęć czarno-białych 
jest znany górowski fotograf 
Bolesław Baranowski, a udo-
stępnił je Paweł Urbański. Au-
torkami zdjęć barwnych są: 
Ewa Walczak i Julita Krusz-
ka (widoki z Wieży Ciśnień).   
Wystawę „Zmiany w Górze 
po 1945 r.” można oglądać 
przez najbliższe trzy miesiące.   
Serdecznie zapraszamy. 

Powiat Górowski oraz Koło Pol-
skiego Związku Wędkarskiego 
Góra Miasto byli organizatorami 
Zawodów Wędkarskich o Puchar 

Starosty Górowskiego w dyscypli-
nie spławikowej. 5 sierpnia 2018 r. 
o godz. 5.00 w Równej nad Odrą 
stawiło się 33 wędkarzy, aby wziąć 
udział w kolejnej imprezie organi-
zowanej w ramach Powiatowych 
Obchodów 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
W trakcie zawodów wędkowa-
nie odbywało się na jedną wędkę 

zgodnie z „Regulaminem amator-
skiego połowu ryb”. Czas łowienia 
wynosił 4 godziny. 
I miejsce zdobył Marcin Stasiak 

zdobywając 6715 punktów, II 
miejsce Szymon Macedoński 
4475 punktów i III miejsce Da-
mian Ziobroniewicz 4355 punk-
tów. 
Świetna pogoda, bardzo dobra 
atmosfera i biorąca ryba sprawiły, 
że uczestnicy zaliczyli zawody do 
bardzo udanych.



13

E. KwiATKOwSKA, S. BąCZEwSKi

Plon niesiemy plon
Starosta Górowski Piotr Wołowicz oraz Wójt Gminy Jemielno Jan Ucinek zaprosili mieszkańców powiatu górowskiego 26 sierpnia 2018 r. do Jemielna na powia-
towo-gminne dożynki, symbolicznie zwieńczające na terenie powiatu górowskiego zakończenie prac polowych i zebranie plonów w tym roku 

Dożynki, zwane Świętem Plonów 
są jedną z najpiękniejszych trady-
cji, która towarzyszy rolniczej pra-
cy. Dożynki w Jemielnie rozpoczę-
ły się o godzinie 13:00 tradycyjną 
Mszą św. w kościele parafialnym 

pw. Chrystusa Króla w Jemielnie, 
którą odprawił Proboszcz  parafii 
ks. Paweł Sokołowski. Korowód 
dożynkowy z udziałem orkiestry, 
mażoretek, zespołów śpiewaczych, 
reprezentacji wieńcowych, władz 
powiatu i gminy oraz zaproszo-
nych gości i mieszkańców prze-
szedł na trasie kościół – amfiteatr. 
W amfiteatrze nastąpiło powitanie 
przybyłych gości. W dożynkach 
udział wzięli Starosta Górowski 
Piotr Wołowicz, Przewodniczący 
Rady Powiatu Górowskiego Jan 
Rewers wraz z radnymi, Wice-
starosta Paweł Niedźwiedź, Wójt 
Gminy Jemielno Jan Ucinek, Za-

stępca Burmistrza Gminy Wołów 
Jacek Włosek, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Góry Jerzy Ku-
bicki wraz z radnymi, Przewod-
nicząca Rady Gminy Jemielno 
Krystyna Grochowina wraz z rad-

nymi, w imieniu Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz - Zastępca 
Burmistrza Góry Andrzej Rogala, 
I Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Górze podinsp. 
Jacek Gregor, w imieniu Wójta 
Gminy Niechlów Beaty Pona – 
Podinspektor ds. zarządzania kry-
zysowego, obrony cywilnej, spraw 
wojskowych, promocji gminy  
i BIP w Urzędzie Gminy Nie-
chlów Paweł  Wróblewski, Kie-
rownik PT KRUS w Górze Anna 
Kolibek, Kierownik Biura Powia-
towego w Górze  Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Michał Krochta, przedstawiciele 

kół łowieckich: Wojskowego Koła 
Łowieckiego „Trop” z Wrocławia, 
Koła Łowieckiego „Las” z Wrocła-
wia oraz Koła Łowieckiego „Ba-
żant” z Góry.
Po oficjalnych powitaniach kon-
tynuowano tradycyjne obrzędy 
dożynkowe oraz wygłoszono 
okolicznościowe przemówienia. 
Starostowie Dożynek, którymi  
w tym roku byli Ewa Pietrowiak 
z Żuchlowa oraz Tadeusz Podgór-
ski ze Sławęcic, na ręce Starosty 
Górowskiego i Wójta Gminy Je-
mielno przekazali dwa dożynkowe 
bochny chleba, który jest symbo-
lem Święta Plonów. Chleb, które-
go aby nigdy nie zabrakło, został 
podzielony między uczestników 
rolniczej uroczystości.
Starostami Dożynek byli wiodący 
rolnicy z powiatu górowskiego:
- Ewa Pietrowiak z Żuchlowa – od 
1983 r. prowadzi 100 hektarowe 
gospodarstwo rolne specjalizujące 
się w produkcji roślinnej. Stosuje 
nowoczesne techniki uprawy oraz 
nowoczesny sprzęt specjalistycz-
ny zakupiony w dużej mierze ze 
środków unijnych. Działaczka 
samorządowa – Przewodnicząca 
Rady Gminy  Niechlów iTadeusz 
Podgórski ze Sławęcic – od 1978 
r. prowadzi 400 hektarowe gospo-
darstwo rolne specjalizujące się  
w produkcji roślinnej. Główną 
uprawą jest kukurydza cukrowa. 
Na bazie gospodarstwa rolnego 

Bieg z Policją - FINAŁ
25 sierpnia o godzinie 16.00 na starcie wielkiego finału Biegu z Policją stanęło ponad 230 gotowych do wspólnej rywalizacji biegaczy. Impreza miała charakter 
otwarty, w związku z tym na 10-kilometrowej trasie wyznaczonej ulicami miasta Góra do mety pobiegli wszyscy chętni zawodnicy. Patronat honorowy nad imprezą 
objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Komendant Główny Policji.

Organizatorem 9 Biegu była: 
Komenda Powiatowa Policji  
w Górze, Fundacja Pomocy Szkole 
im. E. Machniewicza, Powiatowy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośro-
dek Kultury Fizycznej, Grupa Ini-
cjatywy Turystycznej SEZESKO. 
Impreza rozpoczęła się 25 sierp-
nia 2018 roku o godzinie 16.00 
na stadionie sportowym w Górze. 
Na starcie biegu na 10 kilome-
trów stanęli wszyscy uczestnicy 
zawodów i walczyli o zwycięstwo 
w poszczególnych kategoriach. 
Intensywne opady deszczu nie 
zniechęciły biegaczy. Pierwsi za-
wodnicy przybiegli na metę już 
po 30 minutach. W trakcie za-

powstała firma „DORA” zajmują-
ca się produkcją kukurydzy cukro-
wej w kolbach, świeżej, mrożonej  
i gotowanej. W 2010 r. firma uzy-
skała tytuł Wojewódzkiego Mi-
strza Agroligii. 
Starosta Górowski Piotr Wołowicz 
w swoim przemówieniu podzięko-
wał rolnikom za ich ciężką pracę, 
dzięki której codziennie na na-
szych stołach pojawia się podzielo-
ny wcześniej chleb. Złożył również 
wszystkim rolnikom i ich rodzi-
nom najserdeczniejsze życzenia.
Drugim symbolem nierozerwalnie 
związanym ze Świętem Plonów jest 
wieniec dożynkowy. Tradycyjnie 
został przeprowadzony konkurs 
wieńca dożynkowego, w którym 
oceniano m.in. sposób wykonania, 
wygląd zewnętrzny, a także bogac-
two użytych elementów. Komisja 
konkursowa w składzie Elżbieta 
Kwiatkowska – Sekretarz Powiatu 
Górowskiego, Jacek Włosek – Za-
stępca Burmistrza Gminy Wołów, 
Anna Kolibek – kierownik PT 
KRUS w Górze oraz Aniela Gą-
gała – działaczka rolnicza wyłoniła 
najpiękniejsze wieńce:
I miejsce – wieniec dożynkowy  
z Ligoty, II – wieniec dożynkowy 
z Chorągwic, III – wieniec dożyn-
kowy z Jemielna.
W dożynkach wystąpiły zespoły 
ludowe z terenu gminy Jemielno 
oraz powiatu górowskiego. Poza 
udziałem w korowodzie, ośpiewa-

ły wieńce dożynkowe, a także umi-
lały czas uczestnikom rolniczego 
święta swoimi występami. Kunsz-
tem artystycznym popisały się 
zespoły „Nadodrzanie” z Lubowa 
i „Osetnopolanie” z Osetna oraz 
Chór „Śpiewajmy Razem” dzia-
łający przy Stowarzyszeniu Klub 
Seniora „Złota Jesień” z Luboszyc. 
Układy taneczne, grupowe, trio 
i solo zaprezentowały mażoretki
-kadetki z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Artis Góra. 
W trakcie dożynek Przewodniczą-
cy Powiatowej Rady Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej w Górze Jan Rewers 
wręczył wyróżniającym się rolni-
kom nadane przez Zarząd Izby 
medale za zasługi dla samorządu 
rolniczego - 13 złotych i 7 srebr-
nych. 
Organizatorzy zagwarantowali 
również gry i zabawy dla najmłod-
szych, a także darmowy poczęstu-
nek dla uczestników dożynek.
O godzinie 18:00 rozpoczęły się 
koncerty muzyki popularnej oraz 
disco-polo. Wystąpili Krzysztof 
Koniarek, SZULA oraz JUM-
PER. Po koncertach odbyła się 
zabawa taneczna na wolnym po-
wietrzu. Koncerty oraz zabawę po-
prowadził DJ Funnyman SAX & 
SHOW. Dożynki zakończyły się o 
godzinie24:00.

wodów rozgrywane były również 
Mistrzostwa Polski Policjantów  

w  biegu na dystansie 10 kilo-
metrów. Na zwycięzców oraz 
wszystkich uczestników imprezy 

czekało wiele atrakcji. W katego-
rii OPEN były to nagrody finan-

sowe, a w Mistrzostwach Polski 
Policjantów nagrody rzeczowe. 
Ponadto kilkadziesiąt chętnych 

dzieci wzięło udział w biegu „Ko-
misarz LEW i maluchy” pod pa-
tronatem PKO BP w Górze. Każdy 
kto wystartował otrzymał pamiąt-
kowy medal, a zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc puchary i nagro-
dy rzeczowe.
Poniżej prezentujemy listę zwycięz-
ców w poszczególnych kategoriach: 
Klasyfikacja Generalna Kobiet 
1. Matebo Ruth Chemisto, 2. Ptashuk 
Katsiaryna, 3. Stefanowicz – Drybulska 
Monika.
Klasyfikacja Generalna Mężczyzn 
1. Rop Abel Kibet, 2. Mwetich Silas, 
3. Połeć Arkadiusz.
Klasyfikacja Generalna Kobiet – 9 Mi-
strzostwa Polski Policjantów 
1. Ficner Anna, 2. Bosiak Patrycja, 
3. Woźniak Cieślar Joanna.

Klasyfikacja Generalna Mężczyzn – 9 
Mistrzostwa Polski Policjantów 
1. Połeć Arkadiusz, 2. Marcjanek Łukasz, 
3. Thiel Adam. 
Klasyfikacja Kobiet – kategoria IPA 
1. Woźniak Cieślar Joanna, 2. Mrugała 
Monika, 3. Żegleń Katarzyna. 
Klasyfikacja Mężczyzn – kategoria IPA 
1. Ceremuga Mateusz, 2. Stefański An-
drzej, 3. Jankowski Paweł. 
Klasyfikacja Kobiet – kategoria NSZZP 
1. Ficner Anna, 2. Woźniak Cieślar, 
Joanna, 3. Mrugała Monika. 
Klasyfikacja Mężczyzn – kategoria 
NSZZP
1. Połeć Arkadiusz, 2. Marcjanek 
Łukasz, 3. Wojciechowski Maciej.
 
Oficer Prasowy KPP w Górze 
podkom. Agnieszka Połczyk
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Bezpieczeństwo podczas prac polowych
W związku z trwającym okresem prowadzenia prac żniwno-omłotowych i występującym zagrożeniem 
pożarowym przedstawiamy informacje wskazujące zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń 
podczas prac polowych oraz zasady usytuowania stert i stogów. 

I. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i 
    innych z napędem,
2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony;
    minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej 
    powinna wynosić 5 m,
3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, 
    stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego 
    zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 
    metrów od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie 
    potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się 
    pożaru,
8) palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych 
    płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne,
9) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu 
    omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne,
10) wielkość sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać 
      powierzchni 1.000 m2 lub kubatury 5.000 m3.
II. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
-  od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,
-  od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno             
    zapalnym - 20 m,
-  od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
-  od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m,
-  od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
-  od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
-  między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,
-  wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m  
   w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych,
-  produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.            
   W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo 
   sprawdzać ich temperaturę.

Marcin Klefas

Burmistrz Góry informuje 
o uchwałach antysmogowych

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie uchwały nr XLI/1405/17, XLI/1406/17 oraz 
XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przepisy te mają na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia powietrza i nazywane są uchwałami antysmogowymi.
 Przypominam, iż od 1 lipca 2018 r. zabronione jest  spalanie:
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzy-
staniem.
-  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm ( drobny miał węglowy)
- biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% ( drewno wilgotne, za-
moknięte).

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 27.07.2018 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok 
pok. nr 106) wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykazy dotyczą: 
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni całkowitej 0,2473 ha, położonej w obrębie miejscowości Radosław, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działka nr 483,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni całkowitej 0,2619 ha, położonej w obrębie miejscowości Radosław, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działka nr 633/1,
Wykazy wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w miejscowości Radosław.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 22.08.2018 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
(obok pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu ograniczonego.
Wykazy dotyczą: 
- nieruchomości o powierzchni całkowitej 0,2000 ha, położonej w obrębie miejscowości Czernina, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 215/2,
- nieruchomości o powierzchni całkowitej 0,2000 ha, położonej w obrębie miejscowości Czernina, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 215/3.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz miejscowości Czernina.
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.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Borszyn Mały.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) 
zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Miejską w Górze uchwały nr XLIX/413/18 z dnia 18 maja 2018 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Borszyn Mały.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Górze,	ul.	Mickiewicza	1,	56-200	Góra,	w	terminie	do	dnia	28	września	2018	r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                     Burmistrz Góry

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Ryczeń.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 
1566) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Miejską w Górze uchwały nr XLII/342/17  z dnia 28 listopada 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Ryczeń.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Górze,	ul.	Mickiewicza	1,	56-200	Góra,	w	terminie	do	dnia	28	września	2018	r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                     Burmistrz Góry

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Wierzowice Małe.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) 
zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Miejską w Górze uchwały nr XLII/343/17  z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Wierzowice Małe.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Górze,	ul.	Mickiewicza	1,	56-200	Góra,	w	terminie	do	dnia	28	września	2018	r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                              Burmistrz Góry

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Zawieścice.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) 
zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Miejską w Górze uchwały nr XLIX/414/18 z dnia 18 maja 2018 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Zawieścice.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Górze,	ul.	Mickiewicza	1,	56-200	Góra,	w	terminie	do	dnia	28	września	2018	r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                      Burmistrz Góry

KOMUNIKAT  O  WYWIESZENIU  WYKAZU  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ  GÓRY   
i n f o r m u j e, że  został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Górze  
(obok pok. nr 106) wykaz nr GN.7121.3.2018  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Czerninie przy ul. Rynek 16. 
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra i w miejscowości Czernina.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 
106, Urząd Miasta i Gminy 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza nr 1, tel. 065 5443628

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 27.08.2018 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 o powierzchni całkowitej 0,4125 ha, położonej w obrębie miejscowości Radosław, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 631/1. 
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz miejscowości Radosław.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 
108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1 tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ

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

Góra, ul. Starogórska 22/4

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

ZMIANA USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE
 
Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo łowieckie. Ustawa zmie-
nia skład zespołu szacującego szkody łowieckie. W miejsce przedstawiciela jednostki sa-
morządu terytorialne wszedł przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.
 Poszkodowani rolnicy od dnia dzisiejszego powinni składać  wnioski o szaco-
wanie szkód łowieckich do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, czyli do koła 
łowieckiego. Przedstawiciel koła będzie miał obowiązek sporządzić protokół z oględzin 
oraz z szacowania ostatecznego. 

Do obowiązku myśliwego będzie należało również określenie terminu oględzin 
lub szacowania i poinformowanie o nim rolnika oraz przedstawiciela ODR-u. Jednak taka 
informacja będzie musiała być przekazana w terminie do 3 dni od złożenia przez rolnika 
wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej. 
 Osobą niezbędną do przeprowadzenia szacowania lub oględzin jest reprezen-
tant koła łowieckiego. Jeśli na szacowaniu nie pojawi się właściciel pola lub pracownik 
ODR-u, to nie wstrzyma to szacowania szkód. 
 Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego będzie miał  30 dni  od dnia 
sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania, 
na wypłatę odszkodowania rolnikowi. Jednak zarówno koło, jak i gospodarz mogą się od-
wołać od ustaleń zespołu szacującego do nadleśniczego. 
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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
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie miejscowości Sławęcice, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
-	 206/3 o powierzchni całkowitej 0,1496 ha, sklasyfikowana jako RIVb (0,0129 ha), RV (0,1367 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00089444/2.
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM15, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej. 
Działka posiada dostęp do drogi – dojazd drogą utwardzoną.
Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony w sieci technicznego uzbrojenia wodę i energię elektryczną .
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 11 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. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 27.100,00 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 13 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.710,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 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 206/3”. 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,
-	 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 należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka 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   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 miejscowości Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
-	 633/4 o powierzchni całkowitej 0,1708 ha, sklasyfikowana jako RIIIb (0,0797 ha), RIVa (0,0911 ha).
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00076339/9.
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM/45, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: wodociągową i energetyczną.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 5 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 Komu-
nalnych  - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 41.500,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2017 r. poz. 1221 z 
późn. zm).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 1000  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.150,00 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 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 633/4”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
-	 w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga mał-
żonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka 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 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) 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 Chróścina, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:  
-	 527 o powierzchni całkowitej 1,5334 ha, sklasyfikowana jako: W-RIVa (0,0319 ha), RIVb (0,5314 ha), W-RIVb (0,0382 ha) oraz LsV (0,9319 ha), dla której Sąd Rejonowy w 
Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00081440/8.  Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	Góra	nieruchomość	nr	527 znajduje się w jednostce bilansowej R, dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze oraz w 
jednostce bilansowej ZL, dla której ustala się przeznaczenie na tereny lasów. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął  w dniu 11 lipca 2018 r. 
Działka	posiada	dostęp	do	drogi	–	dojazd	do	nieruchomości	odbywa	się	drogą	o	nawierzchni	asfaltowej.	
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 nie ruchomości ustalona została na kwotę  41.300,00 zł.
Sprzedaż	zwolniona	od	podatku	vat	zgodnie	z	art.	43	ust.	1	pkt	9	ustawy	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 14 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.130,00 zł (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści złotych złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 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 527”. 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	przesyłowego	albo	posiadająca	
koncesję	na	przesyłanie	paliw	ciekłych,	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	–	Prawo	energetyczne	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	220,	791,	1089,	1387	i	1566),
4)	osoby	prawne,	działające	na	podstawie	przepisów	o	stosunku	Państwa	do	Kościoła	Katolickiego	w	Rzeczypospolitej	Polskiej,	o	stosunku	Państwa	do	innych	ko-
ściołów	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 admini-
stracyjnej :
- 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, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 
lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to 
gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące 
warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem 
powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego 
oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym 
gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, 
lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie 
związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego 
posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 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 po-
siadanie 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, do dnia 7 września 2018r. winny złożyć oświadczenia (1, 1A, 2 i 3) wraz z wymaganymi dokumentami. Wzory oświadczeń 
dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/ oraz na stronie internetowej www.bip.gora w zakładce 
Przetargi.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych 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 należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka 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 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) 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
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie miasta Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:  
-	 3/4 o powierzchni całkowitej 1,5004 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV	(o	pow.	0,1905	ha),	PsIV (o pow. 1,3099 ha), dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę 
wieczystą  nr LE1G/00073752/9.  Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta	Góra	nieruchomość	nr	3/4 znajduje się w jednostce bilansowej R, dla której ustala się przeznaczenie na tereny upraw 
polowych. Działka posiada dostęp do drogi.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął  w dniu 1 marca 2018 r. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej działki, wyznaczony na dzień 5 czerwca 2018 r. - nie odbył się. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
Komunalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę  52.450,00 zł.
Sprzedaż	zwolniona	od	podatku	vat	zgodnie	z	art.	43	ust.	1	pkt	9	ustawy	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 19 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 5.245,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 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 3/4”. Datą wniesienia wadium jest data 
uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. 
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2196 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	przesyłowego	albo	posiadająca	
koncesję	na	przesyłanie	paliw	ciekłych,	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	–	Prawo	energetyczne	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	220,	791,	1089,	1387	i	1566),
4)	osoby	prawne,	działające	na	podstawie	przepisów	o	stosunku	Państwa	do	Kościoła	Katolickiego	w	Rzeczypospolitej	Polskiej,	o	stosunku	Państwa	do	innych	
kościołów	i	związków	wyznaniowych	oraz	o	gwarancjach	wolności	sumienia	i	wyznania,
5)	parki	narodowe,	na	cele	związane	z	ochroną	przyrody	-		art.	2a	ust.	3	wyżej	cytowanej	ustawy.
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji admi-
nistracyjnej :
- 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, 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 uwzględnie-
niem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 
r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa 
rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej 
w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 
rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w 
zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoist-
nego 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 wykony-
wanie 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 naby-
cia 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, do dnia 12 września 2018r. winny złożyć oświadczenia (1, 1A, 2 i 3) wraz z wymaganymi doku-
mentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/  
oraz na stronie internetowej www.bip.gora w zakładce Przetargi.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-	 w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
-	 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty 
wadium,
-	 pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
-	 w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obec-
ność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przy-
stąpienie 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 prze-
pisy 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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MKS Pogoń Góra - Konfeks Legnica 2:5
Nie taki początek sezonu  
w okręgówce wymarzyli so-
bie nasi zawodnicy, ale rywal 
z jakim się mierzyli w ramach  
1 kolejki legnickiej okręgów-
ki to bardzo solidna marka. 
Zespół Konfeksu od wielu lat 
występujący na poziomie okrę-
gówki, a także na boiskach 
czwartoligowych był faworytem 
tego spotkania i potwierdził 
to swoją postawą na boisku.  
Goście mecz ustawili praktycz-
nie w pierwszej połowie, wygry-
wając do przerwy 0:4. Cieszy 
postawa naszych zawodników, 
którzy mimo wysokiego wy-
niku wyszli na drugą połową 
zdeterminowani i powalczyli 
o swoje bramki, które strzelali 
Mateusz Antoszków i Kacper 
Fila.   „Zdajemy sobie sprawę, 
że liga okręgowa to ogromny 
przeskok z A- klasy, jednak nie 
ma co załamywać rąk po pierw-
szej kolejce, sezon liczy 30 spo-
tkań i wtedy przyjdzie czas na 
podsumowania i ewentualne 
kroki, dziś chcemy skupić się 

na ciężkiej pracy i jak najlep-
szej grze w kolejnych spotka-
niach. Zespół został również 

nieco przebudowany względem 
poprzedniego sezonu, wpro-
wadzamy młodzieżowców, 
którzy będą stanowili o sile za 

Korona wygrała na własnym boisku
W ramach drugiej kolejki le-
gnickiej A klasy „Korona” 
Czernina rozegrała na własnym 
boisku spotkanie z LZS Osta-

szów. Podopieczni trenera Jacka 
Ulmana chcieli się zrehabilito-
wać za porażkę w pierwszej ko-
lejce z Ruszowicami i od pierw-

szych minut z impetem ruszyli 
na rywali. Na prowadzenie wy-
prowadził nas Musiałowski po 
składnej akcji Kiernicki - Za-

rzycki - Musiałowski, niestety 
na przerwę schodziliśmy przy 
wyniku 1-1, choć to miejsco-
wi stworzyli kilkanaście ak-

cji bramkowych, ale zawodzili  
w kluczowych sytuacjach lub 
brakowało przysłowiowego pił-
karskiego szczęścia. W drugiej 

odsłonie spotkanie się wyrów-
nało i goście śmielej zaatakowa-
li, ale to miejscowi byli bardziej 
skuteczni aplikując gościom 4 Ju

kilka sezonów, mieszając ich  
z zawodnikami doświadczony-
mi. Spoglądamy z optymizmem 

w przyszłość i pełni pozytyw-
nych emocji będziemy podcho-
dzić z odpowiednim nastawie-
niem i podejściem do kolejnych 

spotkań- tak podsumowuje 
trener MKS Pogoń Góra Kamil 
Rogala.”Gratulacje dla zespo-

łu Konfeksu Legnica,w zespole 
gości występuje wychowanek 
MKS Pogoń Góra – Łukasz 
Akacki, któremu życzymy dużo 

zdrowia oraz oczekujemy iż na-
szym rywalom również będzie 
strzelał tyle bramek co strzelił 

naszej drużynie.
zdjęcia Natalia Chrzanowska

mKS

gole za sprawą Zarzyckiego, 
Kiernickiego, Szankowskiego 
oraz 15-letniego debiutanta 
Szpruty. W sumie spotkanie 

zakończyło się wynikiem 5-2 
dla „Korony”. Skład: Ćwikła- 
Ulman, Sobociński, Janaszkie-
wicz, Zarzycki Bartosz - Mikiel, 

Susfał, Musiałowski, Zarzyc-
ki Maciej, Zarzycki Adrian- 
Kiernicki Rafał zmiana Szota, 
Szpruta, Szymusiak, Kiernicki 
Wojciech, Willman, Dworni-
czak, Szankowski
Kibice, którzy licznie przybyli 
na to spotkanie mogli być za-
dowoleni z gry i dobrego wy-
niku. Cieszy też 18-osobowa 
frekwencja zawodników, co 
napawa optymizmem na starcie 
rozgrywek. Drużyna seniorów 
za cel w sezonie 2018/19 po-
stawiła sobie utrzymanie się w 
rozgrywkach    klasy A. Projekt 
z ,,Z Koroną w sportowy świat” 
jest współfinansowany ze środ-
ków Gminy Góra. W rozgryw-
kach młodzieżowych „Koronę” 
będę reprezentować drużyny 
Juniorów, Młodzików oraz 
Orlików. Opiekunami drużyn 
będą trenerzy Jacek Ulman oraz 
Artur Susfał. 


