
1

Inwestycje w Gminie Góra
Lata 2014 - 2018 w Gminie Góra były dobrym okresem dla realizacji wielu 
gminnych inwestycji. Za najważniejsze uznać można: nowe drogi i chod-
niki, rewitalizację ważnego dla wizerunku miasta obiektu - remont wieży 
głogowskiej, oddanie krytej pływalni z kręgielnią i wiele innych.

czytaj str. 4-6

Delfinek już czynny
3 września br. miała miejsce szczególna uroczystość - inauguracja nowego 
roku szkolnego 2018/2019 połączona z otwarciem krytej pływalni „Dolno-
śląski Delfinek”, usytuowanej przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna, 
obok Liceum Ogólnokształcącego w Górze.

czytaj str. 8-9

miesięcznik nr 9 (456) 20 września 2018 

CZASOPiSmO iNFORmACYJNE SAmORZądu GmiNY GóRA

ISSN1509-4413

Od lewej stoją: Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Michał Bobowiec i Tomasz Pilawka, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze Renata Kawka,  Dziekan Dekanatu Góra Zachód Ksiądz Prałat Arkadiusz 
Wysokiński                                                                                                                                                                                     

czytaj strona 8-9

Otwarcie krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”
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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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Boisko w Witoszycach
Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania inwesty-
cyjnego „Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy 
przy ZSPiP w Witoszycach”. Aktualnie zagęszczane są warstwy 
konstrukcyjne pod płytę boiska, zamontowano słupy oświetle-
nia oraz ułożono instalację elektryczną zasilającą. 

Boisko o wymiarach 30x44 m 
będzie posiadało sztuczną na-
wierzchnię trawiastą oraz będzie 

przystosowane do gry w piłkę 
nożną, piłkę ręczną, koszyków-
kę i siatkówkę. Dookoła płyty 
boiska wykonane zostanie ogro-
dzenie panelowe o wysokości  
4 m, ponadto na boisku znajdą 
się dwa piłkochwyty o wysoko-
ści 6 m zamontowane wzdłuż 

dwóch krótszych krawędzi bo-
iska 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.

Przebudowa internatu
Trwają prace budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym 
pn.: „Przebudowa budynku byłego internatu przy ul. T. Ko-
ściuszki w Górze w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
mieszkańców Gminy Góra”, „Przebudowa budynku byłego in-
ternatu w m. Góra w celu utworzenia dziennego pobytu osób 
starszych”, „Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra 
w celu udostępnienia mieszkań chronionych”. 

Aktualnie wykonywane są prace 
polegające na wykonaniu okładzi-
ny schodów, zagospodarowaniu 
terenu przyległego do budynku, 
pracach wykończeniowych i wypo-
sażaniu pomieszczeń. Wykonywa-

na jest także elewacja od strony ul. 
Kościuszki. Termin realizacji inwe-
stycji do dnia 30 września 2018r.
Na realizację zadania „Przebudowa 
budynku byłego internatu w m. 
Góra w celu utworzenia dzienne-

go pobytu osób starszych” Gmina 
Góra otrzymała dofinansowanie 
649 129,00 zł, a na zadanie ,,Prze-

budowa budynku byłego internatu  
w m. Góra w celu udostępnienia 
mieszkań chronionych,,  1  107 
752,34 zł w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-

go na lata 2014-2020. Prace 
wykonuje firma  Konsorcjum 
M- Plus:, M- Plus Sp. z o. o.  
z Leszna, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowe 
Spółka Jawna Tadeusz i Artur 

Michalski, ul. Gronowska także z 
Leszna.
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Wymiana nawierzchni ul. Piłsudskiego

Uprzejmie informujemy, że roz-
poczęły się roboty budowlane 
w zakresie wymiany nawierzch-
ni ul. Piłsudskiego. Wymianie 

podlegać będzie cała szerokość 
tej ulicy. Obecną kostkę beto-
nową o złym stanie technicz-
nym zastąpi kostka granitowa 
w różnych wymiarach wraz  
z ułożeniem płyt chodnikowych 
(płyty granitowe).
Po wykonaniu tego zadania 
(październik 2018r.) ten sam 
Wykonawca (firma BRUKPOL 
ze Strzelc Wielkich) przystą-
pi do realizacji wymiany na-
wierzchni jezdni i chodników 
na pl. Chrobrego. Na ten rok  
w ramach tego zadania zaplano-
wano wykonanie pl. Chrobrego 

od skrzyżowania z ul. Wolności 
do skrzyżowania z ul. Dąbrow-
skiego. Pozostały trzy boki ryn-
ku Wykonawca ma wykonać do 

30.06.2019r.
Prosimy wszystkich mieszkań-
ców poruszających się naszym 
„deptakiem” i po pl. Chrobre-
go, jak również osoby prowa-
dzące w tym rejonie działalność 
gospodarczą o wyrozumiałość 
w utrudnieniach ruchu pieszym 
na czas prowadzenia robót. Za 
utrudnienia – przepraszamy.
Aktualnie prace przy ul. Piłsud-
skiego już się rozpoczęły. War-
tość umowy: 619 281,51 zł.

Przebudowa świetlicy w Grabownie
Zakończono pierwszy etap za-
dania inwestycyjnego pn. „Prze-
budowa świetlicy wiejskiej  
w m. Grabowno”. W ramach tego 
zadania została wymieniona stara 
posadzka w głównej sali świetli-
cy wraz z podbudową, na nową.   
Nawierzchnia posadzki wykona-
na została z płytek ceramicznych. 
Generalnym wykonawcą robót 
była firma HOME-SYSTEM Sp. 
z o.o. Na realizację zadania uzy-
skano dofinansowanie  z konkursu 
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 
wysokości 25 000 zł. Kolejne etapy 

przewidują wymianę części pokry-
cia dachowego, skucie
i wykonanie nowych tynków, su-
fitów podwieszanych, wymianę 
stolarki okiennej, ocieplenie ścian 
zewnętrznych, budowę zbiornika 
bezodpływowego oraz przystoso-
wanie budynku dla osób niepeł-
nosprawnych. Projekt  współfi-
nansowany ze środków Budżetu 
Województwa Dolnośląskiego 
w ramach inicjatywy ,,Odnowa 
Wsi Dolnośląskiej”.

AG.
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LIII sesja Rady Miejskiej Góry
12 września br. w sali narad 
Urzędu Miasta i Gminy w Gó-
rze odbyła się LIII sesja Rady 
Miejskiej Góry, której przewod-

niczył Jerzy Kubicki. W obra-
dach udział wzięła Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz oraz 
Skarbnik Miasta i Gminy Góra 

Marek Balowski. 
Podczas posiedzenia radni 
podjęli następujące uchwały: 
zmieniającą uchwałę budżeto-

wą Gminy Góra na rok 2018; 
zmieniającą wieloletnią pro-
gnozę finansową Gminy Góra; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego; uchwały zmieniające 
uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz 
uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie wprowadzenia regu-
laminu korzystania z krytej pły-
walni „Dolnośląski Delfinek” 
w Górze i kręgielni w Górze 
oraz powierzenia Burmistrzowi 
Góry uprawnień do ustalania 
wysokości opłat za korzystanie 
z krytej pływalni „Dolnośląski 
Delfinek” i kręgielni w Górze. 
W kolejnej części Przewod-
niczący ogłosił wolne głosy  
i wnioski, a następnie obrady 
zakończono.

Szansa na sukces

Fundacja Pomocy Szkole 
im. Edwarda Machniewicza  
i Gmina Góra rozpoczę-
ły dalszą  realizację projektu  
w sześciu szkołach Gminy Góra 
„Kompetencje kluczowe szansą 
sukcesu dla uczniów szkół Gmi-
ny Góra”. Celem projektu jest 
poprawa jakości procesu kształ-
cenia  w  6  dolnośląskich  szko-
łach  osiągających  najsłab-
sze  wyniki  edukacyjne  w  ska-
li  regionu,  umożliwiają-
ca zwiększenie szans edukacyjnych  
267uczniów i 247 uczennic po-
przez: organizację  zajęć  przy-
czyniających  się  do  wzro-
stu  ich  kompetencji  klu-
czowych  na  rynku  pra-
cy  oraz  właściwych  po-
staw  w  zakresie  przedmiotów 
przyrodniczych, matematycz-
nych,  językowych  i  kompeten-
cji  informatycznych;   wzbo-
gacenie  zaplecza  dydak-
tycznego  szkół  i  wdroże-
nie  nowych  metod  kształ-
cenia  z  wykorzystaniem  na-
rzędzi  cyfrowych  w  termi-
nie od I 2018 do VI 2019.  

W roku szkolnym 2017/2018 
z dodatkowych zajęć skorzy-
stało 370uczniów. Docelowo 
z dodatkowych zajęć dydak-
tyczno - wyrównawczych,  
z zajęć w  formie kół zaintere-
sowań oraz zajęć pozaszkolnych 
– wyjazdowych skorzysta 514 
uczniów. Szkoły zostały dopo-
sażone w tablice multimedial-
ne oraz dokonano wyposaże-
nia pracowni przyrodniczych.  
W ramach projektu zosta-
ło przeprowadzonych 1089 
godz. zajęć dydaktyczno- wy-
równawczych, 1169 godz.  kół 
zainteresowań oraz 85 godz. 
zajęć pozaszkolnych w formie 
wyjazdów do Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej i Ekolo-
gicznej „Ekosystem lasu”  w 
Żmigrodzie, Explora Parku 
w Wałbrzychu, Hydropolis  
i Ogrodu botanicznego we 
Wrocławiu oraz do Sali Pozna-
wania Świata przy PCDNiPPP 
w Górze. 

es

Zadbano o strażaków
Dokonano odbioru końco-
wego inwestycji pn. „Budowa 
instalacji centralnego ogrzewa-

nia wraz z przebudową toalet  
w budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Osetnie”. Zakres 
robót obejmował budowę in-
stalacji centralnego ogrzewania, 
instalacji gazowej, wodociągo-
wej oraz kanalizacji sanitarnej.  
W zakresie robót przewidziano 

także prace remontowo-budow-
lane (wymiana drzwi, malowa-
nie ścian, położenie płytek na 

posadzkach i ścianach).

Wykonawcą wszystkich robót 
jest firma HYDROTERM Se-
bastiana Litwy z Góry.
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Prace postępują
Konsorcjum firm: DROGOMEL z Góry oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna prowadzi 
dalsze prace przy budowie drogi łączącej osiedle Kazimierza Wielkiego z osiedlem Mieszka I.  

Aktualnie prowadzone są prace 
przy budowie nowej kanalizacji 
deszczowej,  montażu krawężni-
ków oraz układaniu podbudo-

wy pod drogę. 
Całkowity zakres robót obejmu-
je budowę: drogi o nawierzchni  
z betonu asfaltowego (szer. 6,0 
m, dłg. ok. 820 mb.); ciągu pie-
szo-rowerowego o nawierzchni  

z betonu asfaltowego (szer. 3,0 
m, dłg. ok. 840 mb.); oświe-
tlenia ulicznego (lampy hybry-
dowe – 10 szt.);  przebudowę 

infrastruktury kolidującej z in-
westycją (wodociąg, kable ener-
getyczne SN i nn);  oznakowa-
nie 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 otrzymała dotację celo-
wą z budżetu państwa w kwocie 
1 382 698 zł w ramach Rządo-
wego Programu na rzecz Roz-
woju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej. 
Na tę drogę z utęsknieniem 
czekali nie tylko działkowicze 
czy spacerowicze, ale przede 
wszystkim mieszkańcy, którzy 
przemierzali ten obszar 
udając się do lekarzy na ul. 
Świętosławy. Zdecydowanie 
polepszy się bezpieczeństwo 
i estetyka w tej części miasta.

REd.

79. rocznica napaści Rosji sowieckiej na Polskę

W dniu 17 września przypadała 
79. rocznica napaści Rosji so-
wieckiej na Polskę. Z tej okazji 
o godz. 15.00 na placu Bolesła-
wa Chrobrego w Górze przed 
Pomnikiem Wolności odbyła 
się  uroczystość składania kwia-
tów dla uczczenia pamięci ofiar. 

Oprócz władz samorządowych 
hołd ofiarom wojny oddali 
przedstawiciele partii politycz-
nych, związków zawodowych 
oraz placówek oświatowych  
z terenu Gminy Góra.

AG
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iNWESTYCJE GmiNY GóRA W LATACH 2014-2018

Największe inwestycje w zakresie oświaty, kultury i  sportu :

Przebudowa budynku 
poszkolnego przy ul. Piastów 
w Górze na żłobek i klub 
dziecięcy.

Budowa krytej pływalni 
„Dolnośląski Delfinek” 

wraz z kręgielnią.

Przebudowa budynku byłego 
internatu LO w Górze na 
ośrodek dziennego pobytu 
osób starszych, mieszkania 
chronione i mieszkania 
komunalne.

  Przebudowa odkrytego 
basenu miejskiego.

Przebudowa byłego ośrodka 
kultury na filię biblioteczną 
w Czerninie.

  Budowa sztucznego 
lodowiska przy basenie 

miejskim w Górze.

oraz:
•	 wymiana dachu i termomodernizacja budynku szkoły w 

Czerninie,
•	 elewacja budynku ratusza w Czerninie,
•	 budowa kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej trawy z 

oświetleniem,
•	 wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej i  innych 

urządzeń lekkoatletycznych, boisk do petanque, 
zamontowanie urządzeń siłowni napowietrznej na stadionie 
miejskim w Górze,

•	 budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPiP w Witoszycach. 

Rewitalizacja Wieży 
Głogowskiej i udostępnienie 
do zwiedzania.

Łączna wartość inwestycji w tym  zakresie: 31,8 mln zł
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Największe inwestycje w zakresie infrastruktury :

iNWESTYCJE GmiNY GóRA W LATACH 2014-2018

oraz:
•	 uzbrojenie terenu w Górze w obrębie ulic: Dębowa, 

Rumiankowa, Wrzosowa, Kwiatowa.
•	 Rewitalizacja pl. Bolesława Chrobrego i ul. Piłsudskiego.

Budowa i przebudowa dróg 
gminnych: w mieście Góra, ulice: 
Wrocławska-Cicha,  Bukowa, 
Jarzębinowa, Brzozowa, 
Madalińskiego, Wrzosowa, 
Dębowa, Rumiankowa, 
Sportowa,   Armii Polskiej 
(odcinek od ul. Mickiewicza do 
ul. Łąkowej), Wiosny Ludów, 
Starogórska, Słowackiego, 
Kwiatowa,  Piastów oraz 
drogi łączącej os. Kazimierza 
Wielkiego z os. Mieszka I.

  Zakończenie budowy 
dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych 
w Chróścinie 

i Witoszycach.

Budowa  drogi 
w Wieruszowicach oraz dróg 
w Radosławiu i Glince.

  Wymiana chodników 
w Górze przy ul: 

Herbsta, Konopnickiej, 
Poznańska, 

Słowackiego, 
Sportowa, Starogórska, 

Szkolna, Świerkowa, 
Wiosny Ludów.

Przebudowa i wyłożenie 
granitem rynku w Czerninie.

Budowa parkingu przy 
al. Jagiellonów w Górze.

  Utwardzenie placów 
gminnych: 

ul. Poznańska 6-6a oraz 
15, Wierzbowa, 

Piłsudskiego, 
pl. Bolesława Chrobrego 

25, Sikorskiego.

Łączna wartość inwestycji w tym  zakresie: 27,5 mln zł.
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Zrealizowane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i środowiska:

iNWESTYCJE GmiNY GóRA W LATACH 2014-2018

•	 drugostronne zasilanie miasta (wspieranie inwestora 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Energetycznego 
ELBUD POZNAŃ S.A., które zaowocuje zakończeniem 
inwestycji w 2019 r. ).

•	 wykonanie dokumentacji na przebudowę zbiornika 
wodnego przy stadionie miejskim  w Górze z 
przeznaczeniem na strefę wypoczynku.

•	 wykonanie dokumentacja projektowej na wykonanie 
termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji 
w Górze,

Oczyszczalnia ścieków 
w Czerninie Dolnej.

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: 
Czernina, Czernina Dolna oraz 
Borszyn Mały i Borszyn Wielki. 

Zakup i montaż wiat 
przystankowych.

  Przebudowa zbiornika 
wodnego 

w Witoszycach.

Wykonanie miasteczka ruchu 
drogowego przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Górze.

  Termomodernizacja 
remizy strażackiej 

w Osetnie,oraz remont 
toalet i wykonanie c.o.

Budowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego w 
Górze: Wrocławska, Polna,   
Błotna, Wierzbowa, Dębowa, 
Wrzosowa, Rumiankowa, Armii 
Polskiej, rejon Wrocławska-
Cicha, droga łącząca os. 
Kazimierza Wielkiego z os. 
Mieszka I.

Łączna wartość inwestycji w tym  zakresie: 6,7 mln zł.
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Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
W sobotnie popołudnie, 8 września br. w Bibliotece Miejskiej w Górze odbyło się doroczne „Narodowe Czytanie”, które patronatem honorowym objęła para 
prezydencka. Wydarzenie to zapoczątkowane zostało w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Pierwszą publicznie czytaną lekturą były 
fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach prezentowano fragmenty dzieł Aleksandra Fredry (2013), „Trylogii” Henryka Sienkiewicza 
(2014), „Lalki” Bolesława Prusa (2015), „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (2016), „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego (2017) i w tym roku „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego. 

Podczas tegorocznej edycji Na-
rodowego Czytania” fragmenty 
„Przedwiośnia” przedstawili ak-

torzy Szkolnego Teatru „Kur-
tyna” działającego w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Górze. 
Scenariusz przygotowała na-
uczycielka języka polskiego  

i opiekunka Teatru Joanna 
Zembroń-Górecka. 
Wśród zgromadzonych w Bi-

bliotece Miejskiej gości obec-
ni byli: Burmistrz Góry Irena 

Krzyszkiewicz, Zastępca Bur-
mistrz Góry Andrzej Rogala, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Góry Jerzy Kubicki, Przewodni-
czący Rady Powiatu Górowskie-
go Jan Rewers, radni gminni 

i powiatowi, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Górze Bo-
żena Domańska wraz z wicedy-
rektorami Teresą Kajzer i Anitą 
Heinze-Kasprzak, nauczyciele 
bibliotekarze oraz mieszkańcy 
Gminy Góra. 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz podczas wystąpienia 
podkreśliła, że wydarzenie to 
świetnie wpisuje się w 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Przypomniała 
także jak ważny jest patriotyzm 
i pielęgnowanie polskości w co-
dziennym życiu, dbałość o po-
prawną polszczyznę, poczucie 
więzi i tożsamości narodowej. 
Burmistrz cytując św. Jana Paw-

ła II mówiła również o tym, że 
„wolność ludziom jest dana, ale 
i zadana” i trzeba o tę wolność 
dbać, by jej nie stracić. Podkre-
śliła również to, że celem przed-
sięwzięcia jest przypomnienie 
najwybitniejszych dzieł literatu-
ry polskiej, promocja czytelnic-
twa, uwrażliwienie na piękno 
literatury i podkreślenie roli, 
jaką wybrane utwory odgry-
wały w naszej historii. Na za-
kończenie w podziękowaniu za 
przygotowanie kolejnej edycji 
Narodowego Czytania na ręce 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej 
Danuty Biernackiej Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz zło-
żyła bukiet czerwonych róż.  
Z kolei organizatorzy wydarze-
nia w podziękowaniu za wspa-
niałą współpracę i pomoc przy 
organizacji Narodowego Czyta-

nia wręczyli Burmistrz Góry bu-
kiet kwiatów, która to wiązankę 
otrzymała z rąk aktorów Szkol-
nego Teatru „Kurtyna”. Po za-
kończonej prezentacji fragmen-

tów „Przedwiośnia” Burmistrz 
Góry podziękowała aktorom 
oraz autorce scenariusza wręcza-
jąc każdemu czerwoną różę oraz 
słodki upominek. A przed wi-
dzami zaprezentowali się: Mart-
na Witek (śpiew) absolwentka 
Gimnazjum nr 2 w Górze, Jacek 
Kulesza, Mikołaj Adamski, Bar-
tosz Utrajczyk, Maja Cebenko, 
Hanna Górecka (śpiew), Filip 
Grabowski i Dominika Hałaś.
„Narodowemu Czytaniu” to-
warzyszyły dwie wystawy przy-
gotowane w holu Biblioteki 
Miejskiej dot. historii tego 
wydarzenia w Górze, kanonu 
lektur polecanych w związ-
ku z 100. rocznicą odzyskania 
niepodległości przez Polskę  
i przybliżającą sylwetkę Stefana 
Żeromskiego. Na I piętrze bi-
blioteki można było zwiedzać 

jeszcze wystawę obrazującą 
zmiany w Górze od 1945 r.

Mażoretki Artis Góra wracają z nagrodami!
15 września 2018r. wczesnym 
rankiem ruszyliśmy na Ogólno-
polski Festiwal Tańca „Wirująca 
Pałeczka” do Wronek. Uczniow-
ski Klub Sportowy Mażoretki 
Artis Góra reprezentowała naj-
starsza stażem grupa - górowskie 
kadetki. Dziewczyny prezento-
wały się w trzech kategoriach. 
Olga Skotarek w układzie pt. 
„Prześliczna wiolonczelistka” 
zdobyła 4 miejsce w kategorii 
solo baton kadetki. Trio „kow-
bojskie” w składzie Olga Sko-
tarek, Lena Krysiak, Julia Gała  
w kategorii duo/trio baton ka-
detki zdobyły 2 miejsce. Nato-
miast cała grupa w składzie 9-cio 

osobowym zaprezentowała się  
w kategorii show kadetki. 
Dziewczyny swoim tańcem 
przedstawiły kolorowy „Świat 
smerfów” zajmując 1 miejsce. 
Jak widać, nie liczy się ilość, 
a jakość. Z ogromną radością 
i zadowoleniem, wzruszeniem 
i jeszcze większą motywacją 
do pracy wróciłyśmy do Góry. 
Podziękowania składamy dla 
Urzędu Miasta i Gminy Góra za 
możliwość reprezentowania na-
szego miasta na tak wspaniałym 
konkursie oraz okazaną  pomoc 
– w postaci z finansowania na-
szego wyjazdu.

Tekst Natalia Skoczylas, Zdjęcie Zofia Świerszcz
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Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 
W dniu 3 września br. w Domu Kultury w Górze odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 połączona z otwarciem krytej pływalni „Dolnoślą-
ski Delfinek” wraz z kręgielnią. Uroczystość w Domu Kultury poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Wolności na górowskim rynku  
w związku z obchodzoną w dniu 1 września br. 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 

Oficjalne uroczystości roz-
poczęcia roku szkolnego roz-
poczęły się o godz. 12.00. Po 
wprowadzeniu sztandarów  

i odśpiewaniu hymnu państwo-
wego w imieniu gospodarza 
uroczystości Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz przywitani 
zostali zaproszeni goście, wśród 
których obecni byli: Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 

Cezary Przybylski, Radni Sej-
miku Województwa Dolnoślą-
skiego Tomasz Pilawka i Michał 
Bobowiec, Starosta Górowski 
Piotr Wołowicz, Wicestarosta 
Górowski Paweł Niedźwiedź, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Górowskiego Jan Rewers wraz 
z radnymi, Burmistrz Żmigro-
du Robert Lewandowski, Bur-
mistrz Bojanowa Maciej Du-
biel, Burmistrz Miasta i Gminy 

Chocianów Franciszek Skibicki, 
Wiceburmistrz Miasta i Gmi-
ny Twardogóra Ryszard Gąsior, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Góry Jerzy Kubicki wraz z rad-
nymi, Komendant Powiatowy 
Policji w Górze kom. Krzysztof 
Cichla wraz z Zastępcą podinsp. 
Jackiem Gregorem, Komendant 
Miejsko-Gminny OSP w Górze 
Andrzej Wałęga, Prezes Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych kpt. Henryk 
Adamus wraz z kombatantami, 
dyrektorzy, wicedyrektorzy, kie-
rownicy powiatowych i gmin-
nych jednostek organizacyj-
nych, Dziekan Dekanatu Góra 
Zachód ks. Prałat Arkadiusz 
Wysokiński, Dziekan Dekanatu 
Góra Wschód ks. Kanonik Hen-
ryk Wachowiak, Proboszcz pa-
rafii p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Kłodzie Górowskiej 
ks. Kanonik Stanisław Orłow-
ski, Proboszcz parafii p.w. św. 
Wawrzyńca w Czerninie ks. Ja-

nusz Bobowski, Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Energetycznego ELBUD Anna 
Biedzińska, Dyrektor ds. przy-
gotowania inwestycji Przedsię-
biorstwa Budownictwa Ener-
getycznego ELBUD Jarosław 
Borowski, Prezes Dolnośląskiej 
Firmy Budownictwa Ogólnego 
Bogdan Suchanek, kierownik 
budowy Maciej Kwiatkowski, 
autor dokumentacji projekto-
wej Rafał Deka, inspektorzy 
nadzoru, dyrektorzy banków, 
prezesi przedsiębiorstw i firm  
z terenu Gminy Góra, przedsta-
wiciele związków, towarzystw 
i stowarzyszeń, przedstawicie-
le mediów oraz mieszkańców 
Miasta i Gminy Góra. Sala 
widowiskowa DK wypełniona 
była po brzegi.
Po przywitaniu zgromadzonych 
gości minutą ciszy uczczono 
wszystkie ofiary II wojny świa-
towej. Następnie głos zabrała 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz. Swoje wystąpienie 
Burmistrz Góry rozpoczęła 
od przypomnienia o wyda-
rzeniach, które miały miejsce  
1 września 1939 r. Jak podkre-
śliła Burmistrz „Wspominamy 
dzisiaj te wydarzenia nie po to, 
aby je rozpamiętywać, ale żeby 
nie zapomnieć, że to „ludzie lu-
dziom zgotowali ten los”. W dal-

szej części Burmistrz zwróciła 
się do nauczycieli, dyrektorów 
i młodzieży w związku z rozpo-
częciem nowego roku szkolne-
go. Życzyła wszystkim owocnej 
pracy w nowym roku szkolnym 
oraz dobrej współpracy i zaanga-
żowania w realizacji wszystkich 
zadań. Dalsze wystąpienie Bur-
mistrz Góry dotyczyło budowy 
krytej pływalni Dolnośląski 
Delfinek. Burmistrz wręczyła 
podziękowania za współfinan-
sowanie inwestycji Marszałkowi 
Województwa Dolnośląskie-
go Cezaremu Przybylskiemu, 
wykonawcy, kierownikowi bu-
dowy oraz inspektorom nad-
zoru. Życzeniami optymizmu  
i uśmiechu na co dzień, reali-
zacji planów i zamierzeń oraz 
wszelkiej pomyślności w roku 
szkolnym 2018/2019 i na dalsze 
lata Burmistrz zakończyła swe 
wystąpienie. W tle zgromadze-
niu w DK mogli śledzić poszcze-

gólne etapy budowy „Delfinka” 
w prezentacji multimedialnej. 
Następnie głos zabrał Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski, który 
opowiedział o pilotażowym 
projekcie „Dolnośląski 
Delfinek”. Marszałek wyraził 
wdzięczność władzom 
samorządowym Gminy Góra za 
aktywne pozyskiwanie środków 
finansowych i realne zmienianie 
miasta i gminy na lepsze. 
Wspólnie z radnymi Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
Tomaszem Pilawką i Micha-
łem Bobowcem na ręce Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkie-
wicz złożyli gratulacje z okazji 

otwarcia kolejnego na Dolnym 
Śląsku „Dolnośląskiego 
Delfinka” wraz ze statuetką 
„Delfinka”. Burmistrz Góry 
otrzymała również podzięko-
wania i kwiaty za wkład w re-
alizację budowy tego tak długo 
oczekiwanego w Górze obiektu 
od radnych Rady Miejskiej i dy-
rekcji Szkoły Podstawowej nr 1  
w Górze. W kolejnej części 
przed publicznością wystąpi-
ła młodzież Szkoły Podstawo-
wej nr 1 oraz przedszkolaki  
z Przedszkola Publicznego nr 3, 
które rozpoczęły patriotycznie 
– odtańczeniem krakowiaka. 
Uczniowie z „jedynki” zapre-
zentowali się z kolei w układach 
tanecznych i sportowych. Było 
i edukacyjnie i patriotycznie – 
słowem bardzo ładnie. Duże 
brawa, tym bardziej, że czasu na 
przygotowanie małych artystów 
było niewiele, wszak kończyły 
się wakacje.

Dalsze uroczystości odbyły się 
przed budynkiem „Dolnoślą-
skiego Delfinka” którego po-
święcenia dokonał ks. Prałat 
Arkadiusz Wysokiński oraz 
ks. Kanonik Henryk Wacho-
wiak. Oficjalnego przecięcia 
wstęgi dokonała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przy-
bylski, radni Tomasz Pilaw-
ka i Michał Bobowiec, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki, dzieci  
i młodzież oraz wykonawca 
inwestycji – Prezes DFBO. Po 
oficjalnym otwarciu przyszedł 
czas na zwiedzanie obiektu. 
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Każdy mógł wypróbować swoich 
sił na kręgielni, a w części base-
nowej młodzież zaprezentowała 
swoje umiejętności pływackie. 
Marszałek wraz z radnymi Sej-
miku przekazał gadżety do na-
uki pływania. Każdy mógł obej-

rzeć również występ mażoretek 
UKS Artist, które prezentowały 
się na hali basenowej. Niecka 
basenowa ma wymiary  16,67 
m x 8,5 m, a jej głębokość to od 
0,90 do 1,35 m. Są wytyczone  
4 tory wodne. Jednorazowo 

może w basenie przebywać 30 
osób. Obiekt jest przeznaczony 
do nauki pływania i sportów 
wodnych dla uczniów i to dla 

nich jest zawsze zarezerwowany 
w godz. od 9.00 do 16.00. Po-
zostali mieszkańcy miasta (dzie-
ci, młodzież i dorośli) mogą 
z basenu korzystać od godz. 

16.00-22.00. Nad bezpieczeń-
stwem pływających czuwają 
ratownicy.  Uczniowie umiejęt-
ności pływackie będą zdobywać 
pod okiem nauczycieli w-fu, 
którzy mają odpowiednie przy-
gotowanie trenerskie. Kręgielnia 

natomiast (2 tory) czynna jest  
w godz. od.14.00 do 22.00. 
Cały kompleks sportowy dobu-
dowany do obecnej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Górze (daw-
na „dwójka”) doskonale został 
wkomponowany w otaczający 

teren i istniejącą już kubaturę. 
Na elewacji budynku widnieje 
tablica informująca, że obiekt 
został oddany na 100-lecie od-

zyskania przez Polskę niepodle-
głości. 

I Górowskie Powstańcze Gry Terenowe 
1 września o godzinie 10.00 w Górze rozległ się dźwięk syreny - tak rozpoczęła się  I Górowska  
Powstańcza Gra Terenowa  „Warszawa walczy 44” . To hołd oddany Powstańcom Warszawy w 74 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.  Na plac przy  Pomniku Wolności wmaszerowali 
powstańcy gotowi do walki, dowódca odczytał rozkaz:

„ŻOŁNIERZE STOLICY. Wy-
dałem dziś upragniony przez 
Was rozkaz do jawnej walki 

z  odwiecznym wrogiem Polski, 
najeźdźcą niemieckim. Po pię-
ciu blisko latach nieprzerwanej 
i  twardej walki prowadzonej 
w podziemiach konspiracji staje-
cie dziś otwarcie z bronią w ręku, 
by Ojczyźnie przywrócić Wol-
ność i  wymierzyć zbrodniarzom 
niemieckim przykładną karę 
za terror i  zbrodnie dokonane 
na ziemiach Polski. Warszawa, 
1.VIII-1944 r. Dowódca Armii 
Krajowej (-) BÓR.”
Na linii startu ustawiły się całe 
rodziny „to wielkie wydarzenie 
w naszym mieście”. Nie zabrakło 
również absolwentów z rodzina-
mi. Ubrani w stroje powstańcze,  
koszulki z emblematami patrio-
tycznymi, w dłoniach flagi które 
dumnie powiewały na wietrze.   
Wszyscy gotowi byli, by  podjąć 
wyzwania. Kilkanaście minut 
po godzinie 10:00, Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz uro-
czyście otworzyła grę. Wartow-
nik podniósł  po raz pierwszy  
szlaban. Drużyny otrzymały  
biało-czerwone opaski, kenkar-
tę i wyruszyły zdobywać punkty 
kontrolne. Nasi powstańcy mu-
sieli dotrzeć do 7 punktów:
-	 Wieża Ciśnień w tym dniu 
zamieniła się  w szpital polowy, 
w który czekał na powstańców 
personel medyczny. Pod ich 
czujmy okiem opatrywano rany 
swoich kolegów. 
-	Biblioteka Miejska to drukar-

nia -  istotny element powsta-
nia, każda drużyna wykonała 
tam nadruk.

-	Mury obronne - walka o sta-
rówkę i tu gracze musieli zbu-
dować barykadę i stanowiska 
strzeleckie.
-	Stare Miasto – amfiteatr:  test 
wiedzy o Powstaniu Warszaw-
skim.
-	 Reduta Witolda - tor prze-
szkód .
-	Snajper – strzelanie do celu.

-	 Powstańcza Poczta - Odda-
jemy Hołd Powstańcom War-
szawskim. Każdy uczestnik wła-
snoręcznie napisał. kartkę do 
powstańca - w ramach kampanii 
Pamiętamy o Bohaterach.
W tych trudnych zadaniach do 
wykonania liczył się czas, precy-
zja wykonania, umiejętność po-
ruszania się w terenie i oczywiści 
omijanie patrolu niemieckiego. 
W trakcie akcji organizatorzy 

usłyszeli mnóstwo ciepłych 
słów: „Wspaniała inicjatywa, 
czas spędzony z rodziną, nauka 

historii poprzez zabawę (…), 
będziemy tu za rok”. Te słowa 
świadczą, o tym, że takie akcje 
są potrzebne i integrują środo-
wisko lokalne.
Organizatorami tego wielkiego 
wydarzenia byli: Hufiec Pra-
cy w Górze, Miasto i Gmina 
Góra, Stowarzyszenie Patrio-
tyczny Głogów, Stowarzyszenie 

Patriotyczna Góra, Powiatowy  
Ośrodek  Sportu i Rekreacji  
w Górze, Biblioteka  Miejska  
w Górze.

Zdjęcia: Bartłomiej Klupś, 
Anna Wojciechowska, Zofia 
Świerszcz
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Kupon nr 7
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 – Dwudziestolecie międzywojenne to nie tylko zmiany polityczne i społeczne, odkrycia technicz-
ne i naukowe w kraju, ale również rozwój literatury.
81. Polski pisarz, w 1939 r. wyjechał do Argentyny i pozostał tam prawie 24 lata……………....................
82. Autorka m.in. „Ziemi Elżbiety” to………………………………………………………….................
83. Odbył roczny nowicjat w klasztorze benedyktynów koło Brugii w 1926 r., debiutował książką wydaną w 
1936 r.pt.  „Adam Grywałd” ………………………………………………...............................................
84. Założyciele Zespołu Literackiego „Przedmieście” …………………………………………...................
85. Podaj tytuł powieści ukazującej życie dojrzewających dziewcząt na tle warszawskiej dzielnicy zakątków 
rzemieślniczych, ludzi biednych  i cierpiących……………………………..................................................
86. Pierwszy fantastyk polski. Używał początkowo pseudonimu Stefan Żalny ……………….....................
87. Pisarz, skazany na karę śmierci, ułaskawiony dzięki wstawiennictwu Melchiora Wańkowicza …………
…………………………………………………………………………....................................................
88. Znany polski pisarz, adiutant Józefa Piłsudskiego, otrzymał order  króla Leopolda II za popularyzację 
kultury belgijskiej ……………………………………………………………….......................................
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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 przerwą 
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 przerwą 
od godz.  11.00. 

Burmistrz przyjmuje interesantów w niezmienionym terminie, tj. 
w czwartki od godz. 12.00 do 14.30.

DSDP nadal działa

W ramach realizacji zadania 
publicznego „Prowadzenie i 
animacja Dolnośląskich Punk-
tów Doradczych tworzących 
Dolnośląską Sieć Doradztwa 
Pozarządowego w 2018 roku”, 
DSDP będzie  funkcjonowała 
nadal tj. w okresie od 1.09.2018 
do 15.12. 2018. I tak jak w po-
przednim okresie tworzy ją 13 
DPD zlokalizowanych w: Bo-
lesławcu, Górze, Jeleniej Górze, 
Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, 
Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, 
Wołowie, Ząbkowicach Ślą-
skich, Zgorzelcu oraz Żmigro-
dzie. Operatorem jest Fundacja 
Pomocy Szkole im. Edwarda 
Machniewicza w Górze, w part-
nerstwie z Dolnośląską Federa-
cją Organizacji Pozarządowych 
z Wrocławia.
Doradztwo będzie świadczone  
z zakresu różnych aspektów 
funkcjonowania organizacji,  
w tym m.in.:

- pozyskiwania funduszy na 
działania (źródła krajowe i za-
graniczne); 
-pisania i rozliczania projektów; 
sprawozdawczości;
- elementów księgowości dla or-
ganizacji pozarządowych; 
-wspierania  i promowania 
uczestnictwa organizacji poza-
rządowych w  międzysektoro-
wych partnerstwach;
- z zakresu poradnictwa obywa-
telskiego, w tym: zakładania 
i likwidowania organizacji poza-
rządowych, 
-prowadzenia bieżącej działal-
ności organizacji,
-wspierania współpracy między 
organizacjami pozarządowymi  
a instytucjami publicznymi.
- prowadzenie działań o charak-
terze informacyjno – promocyj-
nym na temat DPD oraz DSDP,
 Doradcy z DPD to osoby  
o dużym doświadczeniu i umie-
jętnościach.Oprócz działań 

doradczych uczestniczyć będą  
w wydarzeniach lokalnych, 
organizowanych na terenie 
ich działania. Służyć będą 
wsparciem  i promowaniem 
uczestnictwa organizacji poza-
rządowych w  partnerstwach  
międzysektorowych. Za ich po-
średnictwem organizacje poza-
rządowe przygotowując lokalne 
wydarzenie będą mogły zgłosić 
to wydarzenie do Kalendarium, 
które zostanie umieszczone na 
stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocła-
wiu. Zapraszamy do udziału w 
szkoleniach organizowanych 
przez DPD i do współpracy.
Dolnośląskie Punkty Dorad-
cze tworzące Dolnośląską Sieć 
Doradztwa Pozarządowego 
dofinansowane są ze środków 
budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Jak się pisze kryminały ?
12 września 2018 r., Bibliotekę Miejską w Górze odwiedził 
Ryszard Ćwirlej -  autor doskonałych kryminałów 
neomilicyjnych.

Ryszard Ćwirlej skończył 
socjologię na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Pracował 
jako dziennikarz w TVP Katowice, 
a później w TVP Poznań. Do 
2015 roku był  zastępcą Redaktora 
Naczelnego poznańskiego 
Radia Merkury. Krytycy uznali 
go za twórcę nowego gatunku 
literackiego – „kryminału 
neomilicyjnego”. Na podstawie 
swojej powieści „Ręczna robota” 
napisał serial słuchowiskowy (75 
odcinków) zrealizowany przez 
Teatr Polskiego Radia. W 2015 
roku jego powieść zatytułowana 
„Błyskawiczna wypłata” została 
nagrodzona Kryminalną Piłą 
jako najlepsza miejska powieść 
kryminalna 2014 roku. W 2018 
roku został laureatem Nagrody 
Wielkiego Kalibru oraz otrzymał 
Nagrodę Czytelników Wielkiego 
Kalibru za powieść „Tylko umarli 
wiedzą”. 
Ryszard Ćwirlej jest autorem 
cyklu kryminałów, których akcja 
rozgrywa się w dwudziestoleciu 
międzywojennym na terenie 
Wielkopolski. Jest on również 
autorem sagi milicyjnej, której 
akcja toczy się w rzeczywistości 
stanu wojennego i dogorywającego 
PRL-u także na ulicach Poznania. 
Pisarz w swoich książkach bardzo 
podkreśla więź bohaterów  
z regionem. Wplata       elementy 
gwary wielkopolskiej, dlatego 

bohaterowie jego książek są 
bardziej autentyczni.
W czasie spotkania Ryszard 
Ćwirlej opowiedział czytelnikom, 
iż pisarzem kryminałów został 
z przypadku. Czekał bardzo 
długo na to, by ktoś napisał 
dobry kryminał, którego akcja 
rozgrywać się będzie w Poznaniu. 
Nie doczekawszy się, sam się do 
tego zabrał. Autor opowiedział 
o pracy, jaką musi wykonać, aby 
powstała dobra książka. Zdradził, 
że w ciągu roku jest w stanie 
wydać   maksymalnie 2 pozycje. 
Na zakończenie spotkania można 
było nabyć książki autora wraz 
z autografem oraz zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie
Spotkanie zorganizowano     
w ramach zadania „Kulturalna 
Góra. Literackie podróże”, na 
które uzyskano dofinansowanie 
z programu „Partnerstwo dla 
książki”. Partnerami Biblioteki 
w zadaniu są: Stowarzyszenie 
Młodzi Młodym i Górowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

„Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury”

dB
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Górowski Oddział PZN nie próżnuje
Górowski Oddział Polskiego Związku Niewidomych i Osób Słabowidzących  dba o swoich 
podopiecznych. Corocznie organizowane są (oprócz tradycyjnego Dnia Białej Laski i doraźnej 
pomocy) wycieczki integracyjne i turystyczne, które pozwalają członkom PZN na poznawanie 
najciekawszych zakątków naszego kraju.

W ostatnim czasie zorganizo-
waliśmy wycieczkę 4-dniową 
– mówi wiceprezes Zarządu Ry-
szard Wtykało. Wraz z Marią-
Tylicką, prezes naszego Oddzia-
łu udało się nam doprowadzić 
do realizacji, w dniach od 4 do 
7 września wycieczkę na trasie 
Góra – Toruń – Oliwa – Gdy-

nia – Sopot – Chełmno – Góra. 
W Toruniu widzieliśmy m.in. 
starówkę, krzywy dom, Sank-
tuarium NMP, kosztowaliśmy 
słynne toruńskie pierniki. W 
Oliwie oczywiście organy, ale też 
Stocznię, Bazylikę św. Brygidy z 

bursztynowym ołtarzem, z kolei  
w Gdyni port, Muzeum Emi-
gracji, „Dar Pomorza” i okręt 
wojenny „Błyskawica”; w So-
pocie tradycyjnie molo, pi-
jalnię wód solankowych, a w 
Chemnie – mieście zakocha-
nych: dawne mury obronne, 
cystersko-benedyktyński zespół 

klasztorny i wiele innych atrak-
cji. Noclegi i posiłki mieliśmy 
zapewnione w miejscowości 
Warzno k/Gdańska – uzu-
pełnia p. Ryszard. W  trakcie 
wycieczki odbył się także wie-
czorek, podczas którego miały 

miejsce tańce i wspólne śpiewy. 
Było sympatycznie, ciekawie  
i chyba wszyscy wrócili zadowo-
leni. W wyjeździe udział wzięło 
ok. 50 osób.
Gorące podziękowania kieru-
jemy do Burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz i wójt Gminy 
Niechlów Beaty Pona za wspar-

cie udzielone naszej organizacji, 
bez którego nie byłaby możliwa 
ta wycieczka – mówi wiceprezes 
Ryszard Wtykało.

em

Upamiętnili 100-lecie niepodległości
W dniu 14 września br.  
w Kłodzie Górowskiej odbył się  
tradycyjny odpust parafialny 

ku czci Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Burmistrz Góry Irenę 
Krzyszkiewicz reprezentował 
Zastępca Burmistrz Andrzej 
Rogala, przybyła pielgrzymka 
Straży Honorowej z kościoła 
p.w. św. Katarzyny w Górze, 
obecny był dyrektor ZSPiP 
w Ślubowie Piotr First, rad-
ne Rady Miejskiej Małgorzata 
Makles i Agnieszka Jędryczka,  
parafianie. Uroczystą mszę św. 
Odprawił ks. Wiktor Trojnar  
w asyście ks. proboszcza Stani-
sława Orłowskiego. 
Ważnym elementem odpustu 
było odsłonięcie i poświęce-
nie pomnika upamiętniające-
go 100-rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  
Z tą piękną inicjatywą wyszedł 
sołtys wsi Zawieścice Wojciech 
Zawieja, a pomnik powstał  
z funduszy zgromadzonych 

przez samych parafian z okolicz-
nych wsi należących do parafii 
w Kłodzie Górowskiej. Na oka-

załym kamieniu widnieje postać 
Jezusa Chrystusa, a pod spodem 
tablica informująca o intencji 
parafian. Na zakończenie od-
pustu miało miejsce spotkanie 
gości i parafian w świetlicy wiej-
skiej.
Ks. proboszcz Stanisław Orłow-
ski składa gorące podziękowanie 
swym parafianom za tak piękną 
inicjatywę, a Burmistrz Góry 
Irenie Krzyszkiewicz  i Staroście 
Górowskiemu Piotrowi Woło-
wiczowi nie mniej szczere po-
dziękowania za ufundowanie do 
kościoła przepięknego ornatu 
z herbem Góry z jednej strony 
i wizerunkiem św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej z drugiej stro-
ny. Ornat będzie służył księżom 
w trakcie szczególnie ważnych 
uroczystości kościelnych i regio-
nalnych.

em

II etap „Umiem Pływać” w 2018 r.
W dniu 15 września 2018 roku 
na górowskiej krytej pływalni 
„Dolnośląski Delfinek” odbyły się 
pierwsze zajęcia w ramach II etapu 
projektu „Umiem pływać” o regio-
nalnej nazwie „Dolnoślązak Umie 
Pływać 2018”. Przypominamy, że 
uczniowie klas I – III szkół podsta-
wowych z naszej gminy uczestniczą  
w projekcie od 2013 r. Każdego 
roku odbywają się dwa etapy zajęć 
z pływania: od marca do czerwca 
i od września do grudnia. Dotych-
czas z zajęć bezpłatnej nauki pły-
wania skorzystało już łącznie 315 
uczniów. Dolnośląska Federacja 
Sportu we Wrocławiu, która jest 
realizatorem projektu na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, przy-
znała w tej edycji dla Gminy Góra 
3 grupy x 15 dzieci = 45 dzieci. 

Jedna grupa została utworzona  
z uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Górze, natomiast dwie 
kolejne grupy stanowią ucznio-
wie szkół wiejskich, którzy są 
dowożeni na pływalnię autobu-
sem. Wszystkie zajęcia będą reali-
zowane w soboty w terminie od 
15.09.2018 do 01.12.2018 roku.
Zajęcia prowadzą przeszkoleni in-
struktorzy – nauczyciele wycho-
wania fizycznego: Maria Głowac-
ka, Monika Burdziuk oraz Dorota 
Jurewicz. Opiekę nad dziećmi w 
czasie przewozu oraz na basenie 
z dużym poświęceniem i zaan-
gażowaniem pełnią nauczyciele 
w formie wolontariatu. Środki 
finansowe na realizację programu 
zabezpiecza Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Szacunkowy wkład 
własny Gminy Góra wyniesie nie 

więcej niż 1 400,00 zł.
Na pierwszych zajęciach ucznio-
wie zapoznali się z obiektem, re-
gulaminem pływalni i przepisami 
bezpieczeństwa obowiązującymi 
na basenie. Następnie przebrani 
w stroje kąpielowe rozpoczę-
li zajęcia od krótkiej gimnastyki  
i oswojenia się z wodą. Uczniowie 
wykonywali zadania pod bacznym 
okiem instruktora, który dokład-
nie tłumaczył i demonstrował 
każde ćwiczenie. Dzieci do nauki 
pływania wykorzystywały przybo-
ry znajdujące się na basenie. Zaję-
cia odbyły się w bardzo przyjaznej 
atmosferze, uczniowie byli za-
chwyceni przebiegiem zajęć, któ-
re minęły bardzo szybko i już nie 
mogą doczekać się kolejnych. Nad 
bezpieczeństwem uczniów czuwał 
zatrudniony na basenie ratownik.
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STAROSTWO POWIATOWE INFORMUJE

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

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 
w szkołach powiatu górowskiego 

W tych dwóch zespołach szkół 
w nowym roku szkolnym naukę 
rozpoczęło 686 uczniów w 35 

oddziałach, z czego: 
- w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Górze naukę 
rozpoczęło 150 uczniów w 8 
oddziałach, w tym: w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Ada-
ma Mickiewicza – 125 uczniów 
oraz w wygaszanym w wyniku 
reformy oświaty Gimnazjum 
Dwujęzycznym – 25 uczniów; 
- w Zespole Szkół im. gen. Syl-
westra Kaliskiego w Górze na-
ukę rozpoczęło 536 uczniów  
w 27 oddziałach, w tym:  
w technikum – 354 uczniów, 
oraz w Branżowej Szkole I Stop-
nia – 182 uczniów, z czego 59 
uczniów to uczniowie dotych-
czasowej zasadniczej szkoły za-
wodowej. 
W obydwu szkołach rok szkolny 
powitano w uroczysty sposób, 
zgodnie z przyjętym w szkołach 
ceremoniałem. W obecności 
pocztów sztandarowych szkół 
odśpiewano hymn narodowy. 
Uroczystości prowadzone były 
przez samorządy uczniowskie. 
W uroczystej inauguracji roku 
szkolnego 2018/2019 w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
w Górze uczestniczyli Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz, Wi-
cestarosta Paweł Niedźwiedź, 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Górowskiego Jan Rewers  

z Wiceprzewodniczącym Rady 
Ryszardem Pietrowiakiem oraz 
radnymi: Teresą Frączkiewicz, 

Grzegorzem Aleksandrem Tro-
jankiem i Mirosławem Żłobiń-
skim, a także Sekretarz Powiatu 
Elżbieta Kwiatkowska, Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Promocji Sławomir 
Bączewski, dyrektor Powiato-
wego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psy-
chologiczno-Pedagogicznego 
w Górze Bernard Bazylewicz, 
w imieniu Dziekana Parafii 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej  

w Górze księdza Henryka 
Wachowiaka, ksiądz Wiktor 
Trojnar, Przewodnicząca Rady 
Szkoły Barbara Zagórska oraz 
emerytowani nauczyciele i pra-
cownicy oświaty. 
Aule szkół po dwumiesięcznej 
przerwie zgromadziły uczniów, 
nauczycieli, pracowników ob-

sługi i administracji oraz ro-
dziców. Wszyscy oni zostali 
serdecznie powitani w wystąpie-

niach dyrektorów szkół. Szcze-
gólnie serdecznie przywitani zo-
stali uczniowie klas pierwszych, 
którzy w tym roku szkolnym 
rozpoczęli naukę w szkołach 
powiatu górowskiego. Nie za-
brakło informacji o zadaniach 
czekających szkoły w bieżącym 
roku szkolnym. 
Starosta Górowski Piotr Woło-
wicz złożył wszystkim uczniom 
życzenia sukcesów w nauce, 
podkreślając jej doniosłą rolę  

i wpływ na dalsze życie każdego 
człowieka. Ponadto pogratulo-
wał dyrektorowi szkoły Mag-
dalenie Mielczarek i nauczy-
cielom wprowadzanie nowych 
innowacji pedagogicznych, które  
w znaczny sposób podnoszą ja-
kość pracy szkoły.

Trwają remonty dróg powiatowych
Jak już pisaliśmy Powiat Górowski w celu poprawy stanu tech-
nicznego i bezpieczeństwa dróg powiatowych sukcesywnie pro-
wadzi w 2018 r. ich cząstkowe naprawy

Starosta Górowski z Zarządem 
Powiatu Górowskiego w III 
kwartale 2018 r. uruchomili 
środki finansowe w wysokości 
886 709,46 zł. na kolejne zada-
nia remontowe mające na celu 
poprawę nawierzchni dróg po-
wiatowych. W chwili obecnej 
trwają remonty:
- na drodze powiatowej 1105D 
Rudna W.-Wąsosz – Wykonanie 
podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni. War-
tość robót wynosi 141 258,12 
zł.
- na drodze powiatowej 1068D 
Witoszyce-Wioska-Siciny – 
Wykonanie podwójnego po-
wierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni wraz ze ścinką po-
boczy. Wartość robót wynosi 
344 523,00 zł.
- na drodze powiatowej 1067D 
Radosław-Nowa Wioska – 
Wykonanie podwójnego po-
wierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni. Wartość robót wy-

nosi 274 280,16 zł.
- na drodze powiatowej 1113D 
Wąsosz-Płoski – Wykonanie 
podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni. War-
tość robót wynosi  78 966,00 zł.
- na drodze powiatowej 1113D 
Wąsosz-Płoski – Naprawa prze-
łomu nawierzchni. Wartość ro-
bót wynosi  47 682,18 zł.

Remonty wykonują firmy AGO 
DROGI Sp. z o.o. z Obornik 
Śląskich oraz Przedsiębior-
stwo Drogowo-Melioracyjne 
„DROGOMEL” A. Skoczylas –  
K. Głuszko Spółka Jawna  
z Góry. Zakończenie robót 
przewidziane jest do połowy 
października 2018 roku.
Prosimy użytkowników dróg  
o zachowanie ostrożności i wy-
rozumiałość z uwagi na czasowe 
utrudnienia w poruszaniu się na 
remontowanych odcinkach.

3 września 2018 r. uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Górze oraz Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

ANdRZEJ RYBAK

informacja o składzie, siedzibie i pełnionych 
dyżurach przez członków Powiatowej Komisji 

Wyborczej w Górze 

Siedziba Komisji: Starostwo Powiatowe w Górze, ul. Mickiewi-
cza 1, pokój nr 33 ( II piętro), tel. 65 5443938  
Skład Komisji:  
Aneta Birecka - Przewodniczący  
Czesław Błyga - Zastępca Przewodniczącego  
członkowie:  
Katarzyna Bielecka, Krzysztof Dereń, Zbigniew Korol, Elżbieta 
Kwiatkowska, Agnieszka Ochman-Iskra, Anita Siemek  
Bożena Soja, Danuta Strzykalska, 
Dyżury Komisji:  
Dzień dyżuru:                     Godziny dyżuru:  
18.09.2018 r. (wtorek)  1300-1400  
20.09.2018 r. (czwartek) 1300-1400  
25.09.2018 r. (wtorek)  1300-1400  
27.09.2018 r. (czwartek) 1300-1400  
02.10.2018 r. (wtorek)  1300-1400  
04.10.2018 r. (czwartek) 1300-1400  
09.10.2018 r. (wtorek)  1300-1400  
11.10.2018 r. (czwartek) 1300-1400  
16.10.2018 r. (wtorek)  1300-1400  
18.10.2018 r. (czwartek) 1300-1400  
21.10.2018 r. (niedziela) od godz. 800 do zakończenia pracy 
przez Komisję  

Przewodniczący  
Powiatowej Komisji Wyborczej  
w Górze  
(-)Aneta Birecka 
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Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej

12 sierpnia 2018 r. w Luboszy-
cach w gminie Jemielno odbył 
się jubileuszowy X Festiwal Pie-
śni Żołnierskiej i Patriotycznej 
połączony z obchodami 100-le-
cia odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Celem organizo-
wanego Festiwalu i obchodów 
rocznicy Niepodległości było 
uczczenie pamięci matek i oj-
ców, którzy ginęli za umiłowaną 
Ojczyznę. Śpiewane w Luboszy-
cach pieśni żołnierskie i patrio-
tyczne przypominają o naszej 
historii. Pieśń zawsze towarzy-
szyła naszemu społeczeństwu  
w złych i dobrych chwilach kie-
dy naród stawał przed trudny-
mi problemami. Porywała do 
zrywów wyzwoleńczych spo-
łeczeństwa i tak jest do dzisiaj.   
Festiwal i obchody rozpoczę-
ły się Mszą Świętą w koście-
le pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Luboszycach  

w intencji wszystkich uczestni-
ków i organizatorów festiwalu.   
Po przywitaniu zespołów śpiewa-
czych, zaproszonych gości oraz 
wolontariuszy, wystąpił teatr 
„Na koniec świata” z Nieszczyc 
gmina Rudna wprowadzając 

wszystkich obecnych w atmosfe-
rę i zadumę minionych czasów.  
Na festiwal przybyło 13 solistów 
i 12 zespołów śpiewaczych. Naj-
młodszy uczestnik miał 9 lat, 
najstarszy 85 lat. Łącznie na 
luboszyckiej scenie wystąpi-
ło ponad 170 osób z różnych 
stron woj. lubuskiego, wielko-
polskiego oraz dolnośląskiego.   

Każdy uczestnik za udział  
w festiwalu otrzymał dyplom 
oraz pamiątkową statuetkę. 
Można było poczęstować się 
wojskową grochówką, któ-
rej nie zabrakło dla nikogo.   
W uroczystości brała udział dele-
gacja Związku Weteranów i Re-
zerwistów Wojska Polskiego im. 
gen. Franciszka Gągora, na któ-
rej czele stał pułkownik Krzysz-
tof Majer, który korzystając  
z organizowanej uroczysto-
ści wręczył Medale XXV-lecia 
Związku Weteranów i Rezer-
wistów Wojska Polskiego 10-
ciu osobom. Wśród odznaczo-
nych medalami byli między 
innymi Wójt Gminy Jemielno 
- Jan Ucinek oraz organiza-
tor imprezy – Prezes Stowa-
rzyszenia Klub Seniora „Zło-
ta Jesień” - August Wasiluk.   
Cyklicznie organizowany fe-
stiwal budzi co roku większe 

zainteresowanie, co jest du-
żym wyróżnieniem dla orga-
nizatorów, którzy już dzisiaj 
zapraszają na kolejny festiwal.   
Organizatorzy dziękują wszyst-
kim uczestnikom za udział, 
Wójtowi Gminy Jemielno, 

sponsorom za wsparcie przedsię-
wzięcia. Specjalne podziękowa-
nie Stowarzyszenie Klub Seniora 
„Złota Jesień” kieruje w stronę 
wolontariuszy, którzy jak w każ-
dej edycji niestrudzenie wspo-
magają organizację festiwalu.   
 
August Wasiluk – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia 

Co łączymy z Ojczyzną, a co z Narodem i Europą ? 
Pod hasłem „Co łączymy z Ojczy-
zną, a co z Narodem i Europą?” 
po raz 12. odbyło się seminarium 
naukowe „Polacy i Niemcy w dia-
logu”. Spotkanie w okresie waka-
cyjnym zorganizowane zostało we 
Wrocławiu przez Die Geselchaft 

für Politische Bildung w Würzbur-
gu przy współpracy z Domem 
Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w Opolu oraz biurem Fundacji 
Friedricha Eberta w Warszawie. Po 
raz kolejny w zajęciach wziął udział 
Tomasz Woźniczka, nauczyciel hi-
storii i wos w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Górze
Rok 2018 jest szczególnym dla 
naszej Ojczyzny, obchodzimy 
100-lecie odzyskania niepodle-
głości co daje wiele możliwości 
zastanowienia się nad znaczeniem 
tego doniosłego wydarzenia w 
naszej historii i pojęć takich jak 
Naród, Ojczyzna, Europa. Niem-
cy tymczasem spoglądając wstecz, 
zwracają uwagę na poniesioną w I 
wojnie światowej klęskę i 100-lecie 
powstania Republiki Weimarskiej. 
Splot jakże różnorodnych dla oby-
dwu narodów zdarzeń to doskona-
ła okazja, aby podjąć refleksję nad 
aktualnym rozwojem wzajemnych 
relacji oraz wspieraniem demokra-
cji. 
Seminarium miało twórczą for-
mę, obejmowało obok tradycyj-
nych wykładów, debaty plenarne, 
dyskusje w grupach oraz wyjazdy 
studyjne do wybranych instytucji i 
spotkania z ludźmi, których dzia-
łania mieściły się w obszarze tego-
rocznej tematyki. Obydwie grupy, 
tj. polska i niemiecka liczyły po 20 
uczestników, co sprzyjało wzajem-
nej integracji i żywej dyskusji oraz 
wymianie poglądów. 
Swoistym wprowadzeniem do te-
matyki był wykład prof. Grzegorza 
Straucholda z Uniwersytetu Wro-
cławskiego nt. „100 lat niepodle-
głości Polski: Historyczna retro-

spekcja-znaczenie jubileuszu dla 
polskiej teraźniejszości”. Uczest-
nicy seminarium przy współpracy  
z dr Krzysztofem Popińskim  
z Uniwersytetu Wrocławskiego 
podjęli dyskusję na temat „Dlacze-
go zmieniają się wartości demokra-

cji?”. Następnie Emile Mansfeld 
z Deutsche Gesellschaft für Au-
swärtige Politik zachęciła obydwie 
grupy do rozważań na dwa istotne 
tematy - „Europa aktualnie: Co 
znaczy UE dla Polski, co dla Nie-
miec?” oraz „Co będzie ważne dla 
przyszłości UE?”. Punktem kulmi-
nacyjnym była dyskusja panelowa 
pod hasłem „UE: Jedna Ojczyzna 
wielu Narodów?”. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele różnych 
partii politycznych i ruchów spo-
łecznych z miasta Wrocławia: Ja-
cek Świat, poseł na Sejm RP (PiS), 
Jacek Pilawa, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego (PO), 
Konrad Stanowicz z „Tygodnika 
Powszechnego”, Agnieszka Ptak  
i Artur Brzozowski z KOD. Mimo 
różnorodności poglądów, dyskusja 
miała twórczy charakter, a co naj-
ważniejsze obyło się bez zbędnych 
emocji. Padło też wiele istotnych 
pytań ze strony uczestników semi-
narium, na które prelegenci starali 
się wyczerpująco odpowiedzieć. 
Wnioski ze spotkania stały się jed-
nym z najważniejszych elementów 
wypracowanych w trakcie całego 
seminarium. 
Odbyły się też trzy wycieczki tema-
tyczne: po Wrocławiu, do Opola 
oraz Kotliny Jeleniogórskiej. 
W trakcie pierwszej z nich semina-
rzyści zostali zapoznani z następu-
jącymi tematami: „Marzec 1968 w 
Polsce i jego znaczenie dziś” oraz 
„W drodze do europejskiej kul-
tury pamięci”. Podsumowaniem 
drugiego z tych tematów było 
spotkanie z Aleksandrem Gleich-
gewicht, przewodniczącym Gmi-
ny Żydowskiej we Wrocławiu. W 

trakcie pobytu w Opolu uczestni-
cy seminarium spotkali się z pre-
zesem Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej Lucjanem Dziumlą 
oraz sekretarzem Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niem-
ców na Śląsku Opolskim Zuzanną 
Donath-Kasiurą. Zwieńczeniem 
tego wyjazdu był pobyt w Sanktu-
arium św. Jacka w Kamieniu Ślą-
skim i rozmowa z abp Alfonsem 
Nossolem na temat „Budowanie 
mostów między Polską a Niemca-
mi”. Natomiast głównym punk-
tem pobytu w Kotlinie Jeleniogór-
skiej była realizacja problematyki 
pod wspólnym hasłem „Zachować 
i przekazywać dziedzictwo kultu-
rowe, długofalowe zabezpieczenie 
filarów ekologii”. Dzięki organiza-
torom seminarium grupa polsko-
niemiecka mogła gościć w nie-
zwykle urokliwym miejscu jakim 
niewątpliwie jest „Dolina Pałaców 
i Ogrodów”. Pod taką oficjalną 
nazwą funkcjonuje region tury-
styczny, o którym coraz głośniej w 
Polsce. Nic dziwnego, skoro z roku 
na rok większość bajkowych pała-
ców i zamków w tym rejonie prze-
chodzi gruntowne modernizacje  
i prezentuje się wspaniale i właśnie 
o tym opowiedział seminarzystom 
Piotr Napierała, przewodniczący 
Fundacji Pałaców i Ogrodów Ko-
tliny Jeleniogórskiej. 
Dodatkowym elementem semi-
narium była promocja publikacji 
„Co najmniej 32 powody, aby po-
kochać Niemcy” pod red Andrzeja 
Chludzińskiego. 
W celu większej integracji i zwięk-
szenia kompetencji językowych 
zorganizowane zostały warsztaty 
z animacji językowej, ponad-
to Polacy i Niemcy mieli czas na 
wspólne rozmowy oraz poznanie 
się poprzez kulturalne i kulinarne 
przykłady. 
Seminarium po raz kolejny było 
przez organizatorów znakomicie 
przygotowane i w tym miejscu na-
leży podziękować przedstawiciel-
kom organizatorów seminarium, 
Stephanie Böhm i Grażynie Wier-
cimok. 
Wypracowane przez uczestników 
w trakcie warsztatów wnioski  
i spostrzeżenia zostały opubliko-
wane na stronie internetowej Aka-
demie Frankenwarte Würzburg. 

Fot. Akademie Frankenwarte i To-
masz Woźniczka 

TOmASZ WOźNiCZKA
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Informacje dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników
Ze względu na konieczność posia-
dania informacji w zakresie plano-
wanej liczby pracodawców, którym 
będzie udzielone dofinansowanie 
kosztów kształcenia pracowników 
młodocianych, konieczne jest prze-
syłanie przez pracodawców oraz 
cechy zrzeszające pracodawców za-
wiadomień do Burmistrz Góry in-
formujących o zatrudnieniu ucznia 
młodocianego z Gminy Góra, 
formie zatrudnienia oraz terminie 
rozpoczęcia i zakończenia nauki. 
Nowy wzór zawiadomienia zawie-
rający oświadczenie młodocianego 
pracownika o przetwarzaniu Jego 
danych osobowych przez Gminę 
Góra wraz z kserokopią umowy o 
pracę z młodocianym pracowni-
kiem należy przekazać do Urzędu 
Miasta i Gminy w Górze w ter-
minie 14 dni od zawarcia umowy. 
Należy także poinformować Bur-
mistrz Góry o rozwiązaniu umowy 
lub innych zmianach w umowie  
w terminie 14 dni od powstania 
tych zmian.(załączniki do pobrania 
poniżej).
Uwaga: Od 1 września 2018 r. 
zmieniają się przepisy i mło-
docianym będzie osoba, która 
ukończyła 15 lat, a nie przekro-
czyła 18 lat.
Podmioty uprawnione do otrzy-
mania dofinansowania
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., 
poz.996 ze zm) pracodawcom, 
którzy zawarli z młodocianymi pra-
cownikami umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego przy-
sługuje dofinansowanie kosztów 
kształcenia, jeżeli:
1.  Pracodawca (przedsiębiorca, rol-
nik, rybak) lub osoba prowadząca 
zakład w imieniu pracodawcy albo 
osoba zatrudniona u pracodawcy 
posiada kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia przygotowania zawo-
dowego młodocianych określone 
w przepisach w sprawie przygoto-
wania zawodowego młodocianych  
i ich wynagradzania (Rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 15 grudnia 2010 
roku w sprawie praktycznej na-
uki zawodu (Dz. U. z 2010 roku 
Nr 244, poz. 1626 z ze zm.);
2.    Młodociany pracownik ukoń-
czył naukę zawodu lub przyuczenie 
do wykonywania określonej pracy 
i zdał egzamin, zgodnie z przepisa-
mi, o których mowa w pkt 1.
Wysokość kwoty dofinansowania
Wysokość kwoty dofinansowania 
kosztów kształcenia jednego mło-
docianego pracownika wynosi:
1.  w przypadku nauki zawodu – 
do 8081 zł przy okresie kształcenia 
wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli 
okres kształcenia jest krótszy niż 
36 miesięcy, kwotę dofinansowania 
wypłaca się w wysokości proporcjo-

nalnej do okresu kształcenia;
2.   w przypadku przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy – 
do 254 zł za każdy pełny miesiąc 
kształcenia. 
Kwoty dofinansowania powyżej 
określone, podlegają waloryzacji 
wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten 
wskaźnik w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok, w którym 
następuje wypłata dofinansowania, 
wynosi co najmniej 105%.
W przypadku, jeżeli umowa  
o pracę w celu przygotowania za-
wodowego została rozwiązana  
z przyczyn niezależnych od pra-
codawcy a młodociany pracownik 
podjął naukę zawodu na podsta-
wie umowy o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego u innego 
pracodawcy – przysługującą kwotę 
dofinansowania dzieli się między 
wszystkich pracodawców, propor-
cjonalnie do liczby miesięcy prowa-
dzonej przez nich nauki zawodu. 
Dofinansowanie nie przysługuje 
temu pracodawcy, z którym umo-
wa o pracę w celu przygotowania 
zawodowego została rozwiązana  
z winy pracodawcy.
Dofinansowanie, o którym mowa 
w ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, 
udzielone podmiotowi prowa-
dzącemu działalność gospodarczą  
w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1808 i 1948), sta-
nowi pomoc de minimis udzielaną 
zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352  
z 24.12.2013, s. 1) lub rozporzą-
dzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013  
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis w sek-
torze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 
z 24.12.2013, s. 9). 
Wymagane dokumenty: 
Do wypełnionego „Wniosku o do-
finansowanie kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników” należy 
dołączyć następujące dokumenty:
- Kopia umowy o pracę z młodocia-
nym pracownikiem,
- Dokumenty potwierdzające krót-
szy okres szkolenia w przypadku 
zmiany umowy,
- Kopia świadectwa pracy od po-
przedniego pracodawcy - dotyczy 
przypadku zmiany pracodawcy  
w czasie trwania przygotowania za-
wodowego młodocianego pracow-
nika,
- Kopia dokumentów potwierdza-
jących ukończenie nauki zawodu 

lub przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy i zdanie egzaminu 
przez młodocianego (nauka zawo-
du: u pracodawcy nie będącego 
rzemieślnikiem – dyplom potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe,  
u pracodawcy będącego rzemieśl-
nikiem - świadectwo czeladnicze 
lub zaświadczenie o zdaniu egza-
minu czeladniczego; przyuczenie 
do wykonywania określonej pracy 
– zaświadczenie o zdaniu egzaminu 
sprawdzającego),
- Kopia świadectwa ukończenia 
gimnazjum lub oryginał zaświad-
czenia o kontynuowaniu nauki  
w gimnazjum – dotyczy młodo-
cianych pracowników uczestników 
OHP, zatrudnionych w celu przy-
uczenia do wykonywania określo-
nej pracy,
- Kopia dokumentów potwierdzają-
cych kwalifikacje zawodowe praco-
dawcy lub osoby prowadzącej zakład  
w imieniu pracodawcy albo osoby 
zatrudnionej u pracodawcy, wyma-
gane do prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianych (kwali-
fikacje zawodowe i pedagogiczne),
- Zaświadczenie potwierdzające 
zatrudnienie osoby u pracodawcy  
w celu prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianego pra-
cownika lub pełnomocnictwo do 
prowadzenia zakładu w imieniu 
pracodawcy – dotyczy przypadku, 
kiedy przygotowanie zawodowe 
prowadzi inna osoba niż pracodaw-
ca,
- W przypadku osoby prowadzącej 
zakład w imieniu pracodawcy albo 
osoby zatrudnionej u pracodawcy 
prowadzącej przygotowanie zawo-
dowe młodocianych wymagane jest 
oświadczenie tej osoby dotyczące 
Jego danych osobowych,
- W przypadku, gdy pracodawcą 
są wspólnicy Spółki Cywilnej, do 
wniosku powinna być dołączona 
umowa spółki wraz z jej ewentual-
nymi aktualizacjami,
- Oświadczenia młodocianego pra-
cownika: dotyczące Jego danych 
osobowych oraz miejsca Jego za-
mieszkania.
- Wypełniony Formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis,
- W przypadku, gdy o pomoc 
de minimis wnioskuje wspólnik 
spółki cywilnej, jawnej albo part-
nerskiej albo komplementariusz 
spółki komandytowej albo ko-
mandytowo-akcyjnej niebędący 
akcjonariuszem, w związku z dzia-
łalnością prowadzoną w tej spółce,  
w formularzu informacji przedsta-
wia się informacje odnoszące się do 
tej spółki oraz dodatkowo informa-
cje odnoszące się do tego wspólni-
ka albo komplementariusza: imię  
i nazwisko lub nazwę, adres miejsca 
zamieszkania albo adres siedziby, 
numer identyfikacji podatkowej 

(NIP),
- Wszystkie zaświadczenia /ko-
pie/ o pomocy de minimis, jakie 
otrzymał w roku podatkowym,  
w którym ubiega się o pomoc, 
oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat podatkowych, albo oświad-
czenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym czasie 
albo oświadczenie o nieotrzyma-
niu takiej pomocy w tym okresie,
- Aktualny wydruk z CEIDG lub 
KRS w zależności od formy pro-
wadzonej działalności prowadzo-
nej przez pracodawcę,
- Dokument potwierdzający sta-
tus prawny prowadzonej działal-
ności w przypadku spółek,
- Inne dokumenty/informacje 
na prośbę organu. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości, co do 
treści przedłożonych dokumen-
tów/informacji, organ ma prawo 
prosić wnioskodawcę o dodatko-
we dokumenty/ informacje nie-
zbędne do ich wyjaśnienia,
- Pełnomocnictwo, jeśli wniosko-
dawca reprezentowany jest przez 
inną osobę.
Załączone kopie należy potwier-
dzić za zgodność z oryginałem. 
Termin składania wniosku:
Wniosek pracodawcy powinien 
być złożony w terminie 3 miesię-
cy od dnia zdania przez młodo-
cianego pracownika egzaminu 
zgodnie z przepisami w sprawie 
przygotowania zawodowego mło-
docianych i ich wynagradzania.
Szczegółowe informacje do-
tyczące przetwarzania danych 
osobowych przez Gminę Góra: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Roz-
porządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych, zwane-
go dalej „RODO”) informujemy, 
że w odniesieniu do danych oso-
bowych zawartych we wniosku  
o dofinansowanie kosztów kształ-
cenia młodocianego pracownika:
1.  ich administratorem jest Gmi-
na Góra z siedzibą w Górze przy 
ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 
Góra, tel.: 65  544 36 00, adres 
e-mail: umig.kancelaria@gora.
com.pl;
2. Inspektorem ochrony danych 
jest Tadeusz Otto – Sekretarz 
Miasta i Gminy Góra, tel. 65 544 
36 05, adres e-mail: sekretarz@
gora.com.pl;
3. podstawą ich przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporzą-
dzenia;
4. celem ich przetwarzania jest 
realizacja obowiązku prawnego 

wynikającego z ustawy Prawo oświa-
towe dotyczącego dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika;
5. ich podanie jest warun-
kiem podjęcia i realizacji dzia-
łań, których wniosek dotyczy,  
a konsekwencją niepodania danych 
jest brak możliwości rozpatrzenia 
wniosku; 
6. nie będą one podlegały udostęp-
nieniu podmiotom trzecim;
7. odbiorcami danych będą tylko in-
stytucje upoważnione do ich otrzy-
mywania z mocy prawa;
8. będą one przechowywane przez 
okres niezbędny do realizacji postę-
powania administracyjnego wszczę-
tego ww. wnioskiem, a po tym 
czasie przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakła-
dowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 oraz 
Nr 27, poz. 140);
9. nie będą one przetwarzane w spo-
sób zautomatyzowany, w tym rów-
nież w formie profilowania;
10.       osobie udostępniającej dane 
przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania, żądania ograniczenia ich  
przetwarzania, a także prawo sprzeci-
wu, żądania zaprzestania przetwarza-
nia danych, prawo do przenoszenia 
danych, jak również prawo do cof-
nięcia zgody w dowolnym momencie 
na przetwarzanie danych osobowych 
oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych, 
gdy osoba uzna, iż przetwarzanie Jej 
danych osobowych narusza przepisy 
RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.
Miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty wraz z załącznikami 
należy przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Górze, 
ul. Mickiewicza 1, 56 – 200 Góra; 
e-mail: umig.kancelaria@gora.com.
pl lub złożyć osobiście w punkcie 
podawczym Urzędu Miasta i Gminy 
w Górze. 
 Miejsce załatwienia sprawy: Wy-
dział Oświaty Kultury i Sportu – In-
spektor ds. kultury i sportu Bogumiła 
Rewers, pokój Nr 5, parter, tel. (065) 
544 36 26, fax. (065) 544 36 25, 
Dostępność procedury: Strona inter-
netowa: www.bip.gora.com.pl Za-
kładka: Wykaz świadczonych usług, 
ścieżka: EDUKACJA (EDU): EDU-
2 Dofinansowanie kosztów kształce-
nia młodocianych pracowników.

WOKiS
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ZMIANA USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE
 
Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy Pra-
wo łowieckie. Ustawa zmienia skład zespołu szacującego szkody 
łowieckie. W miejsce przedstawiciela jednostki samorządu tery-
torialne wszedł przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradz-
twa rolniczego.
 Poszkodowani rolnicy od dnia dzisiejszego powinni 
składać  wnioski o szacowanie 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 okre-
ślenie 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 reprezentant koła łowieckiego. Jeśli na szacowa-
niu nie pojawi się właściciel pola lub pracownik ODR-u, to nie 
wstrzyma to szacowania szkód. 
 Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego bę-
dzie 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 odwołać od ustaleń zespołu szacującego do nadleśni-
czego. 

Zrób przelew 
życia - oddaj krew
Każdy z nas może uratować komuś życie! 
Wystarczy podarować krew.
25 września 2018 r. (we wtorek) w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Janusza Korczaka w Wąsoszu odbę-
dzie się akcja poboru krwi we współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Głogowie. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w 
godzinach 13.30-16.30 do siedziby Ośrodka 
w Wąsoszu przy ulicy Korczaka 6. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać telefonicznie 
pod nr: 65 543 79 25.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy akcji:
dyrektor SOSW w Wąsoszu- Justyna Dą-
browska
Rada Wolontariatu przy Samorządzie 
Uczniowskim w SOSW 
RCKiR w Głogowie

Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego 
w Górze informuje 
Rolniku! PZDR w Górze informuje o obo-
wiązujących programach działań oraz możli-
wościach wnioskowania o przyznanie pomo-
cy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na 
rzecz rolników kwalifikujących się do syste-
mu dla małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo innemu rol-
nikowi”
Od 27.07.2018 r. rolników obowiązuje 
„Program działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azotanami po-
chodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapo-
biegania dalszemu zanieczyszczeniu” 
Program nakłada nowe obowiązki dotyczące 
m.in. nawożenia i terminów nawożenia roślin 
uprawnych. 
Od 14.09. do 28.09.2018 r. BP ARiMR 
oferuje pomoc rolnikom, w gospodarstwach 
których straty z powodu suszy lub powodzi 
wyniosły co najmniej 70 % upraw. 
Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha po-
wierzchni uprawy, na której powstałe szkody 
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy 
lub powodzi objęły co najmniej 70% danej 
uprawy. 
Od 28.09.2018 r. do 27.10.2018 r. będzie 
można składać wnioski o przyznanie pomo-
cy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na 
rzecz rolników kwalifikujących się do syste-
mu dla małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo innemu rol-
nikowi”. 
ARiMR uruchomiła portal IRZ Plus dla 
posiadaczy zwierząt z gatunku; bydło, owce, 
kozy, trzoda chlewna, który usprawni doko-
nywanie przez Internet dotyczących zgłoszeń 
zwierząt, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywo-
zie lub uboju. 
Za pośrednictwem IRZ Plus można także bez 
wychodzenia z domu złożyć zapotrzebowanie 
na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz 
oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty 
paszportów dla bydła. 
Szczegółowe informacje udziela biuro Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolniczego w 
Górze, ul. Wrocławska 54, tel. 65 543 24 41.
Marcin Hołtra Kierownik PZDR Góra

Szacowanie szkód 
w uprawach rolnych
Informujemy, że Gminna Komisja ds. szacowania szkód spowodowanych 
przez suszę na terenie Gminy Góra, powołana przez Wojewodę 
Dolnośląskiego, po dokonaniu odpowiednich czynności i sporządzeniu 
indywidualnych protokołów dla rolników, którzy złożyli wnioski o 
oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, przekazała dn. 17.08.
br. ww. protokoły do Wojewody Dolnośląskiego celem  weryfikacji oraz 
potwierdzenia wystąpienia szkód. Do dn. 19.09.br. odeslane i przekazane 
rolnikom zostały 63 protokoły. Informujemy, iż pozostałe protokoły z 
oszacowanych szkód, wedlug zapewnień pracowników Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, zostaną dostarczone na poczatku października, 
o czym indywidualni producenci rolnicy zostaną powiadomieni w celu 
odebrania protokołu.
Ponadto przypominamy, że w 11. i 12. okresie raportowania IUNG 
Puławy, obejmującym okres od 1.07. do 10.09. 2018 r., stwierdziłna 
terenie Gminy Góra zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej dla upraw: 
ziemniak, chmiel, burak cukrowy, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, 
rośliny strączkowe. W związku z powyższym, można dokonać korekty 
indywidualnych protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód 
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Rolnicy, którzy ponieśli straty w ww. uprawach mogą składać wnioski 
o oszacowanie bądź doszacowanie szkód w ww. uprawie w Biurze 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Górze (pokój 06) w terminie najpóźniej do 28 września 2018 r. (tel. 
65 544 36 19).

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

BURMISTRZ GÓRY OGŁ ASZ A
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sołectwa Ryczeń, oznaczona w 
ewidencji gruntów jako działka nr:
- 58/7 o powierzchni całkowitej 0,2488 ha, sklasyfikowana jako: RV (0,0229 ha), 
PsV (0,2008 ha) oraz W (0,0251 ha).                                                                            
Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW LE1G/00081442/2. 
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.        
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góry, nieruchomość znajduje się w jedno-
stce bilansowej  RM/U, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem usług.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z drogi asfaltowej.
Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu 
przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 13 kwietnia 2018 r. 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej działki, wyznaczony na dzień 8 czerw-
ca 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 Komu-
nalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 40.300,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% VAT zgodnie 
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2017r.  poz. 1221 
z późn. zm).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 października 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 108 
, W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.030,00 zł (słownie: cztery tysiące trzydzieści złotych 00/100) należy wpła-
cić najpóźniej do dnia 28 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 58/7”. 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 przed-
łożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wa-
dium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnic-
twa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnie-
nie,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posia-
dających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymaga-
na jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetar-
gu 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 zezwole-
nia 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 sprze-
daży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarial-
nej, 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 póź-
niej niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZE-
TARGU TYLKO   Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
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LOPEZ CUP
Klub KORONA CZERNINA   
w 2018 roku świętuje swoje 45-
te urodziny i będzie organizato-
rem szeregu imprez sportowych 
realizowanych w ramach budże-
tu obywatelskiego ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego. Ak-
tywny Dolny Śląsk ma na celu 
pobudzić  do aktywności miesz-
kańców Dolnego Śląska (co naj-
mniej dwa powiaty). W ramach 
projektu wystartują drużyny  
z woj. dolnośląskiego, lubuskie-
go i wielkopolskiego. W Czerni-
nie startuje pierwsza edycja Tur-
niejów LOPEZ CUP. W ramach 
obchodów rozgrywany jest cykl 
turniejów sportowych i dla dzie-
ci i dla dorosłych. W piątek 31 
sierpnia odbył się festyn spor-
towo-rodzinny. O godz. 16.00 
swoje zmagania rozpoczęły dzie-
ci z roczników 2010 i młodsi, 
następnie rozegrany został mecz 
byłych zawodników z drużyną 
młodzieżową klubu. Od godz. 
18.00- 24.00 odbyła się zaba-
wa taneczna. Każdy mógł sko-
rzystać z bufetu, czynna była 
także kawiarenka oraz ciepłe 

posiłki i zimne   napoje.  Ha-
słem przewodnim  było ,,100% 
SPORTU -  0% alkoholu”. Or-
ganizatorzy przygotowali  tak-

że   atrakcje dla dzieci takie jak   
zamki dmuchane,   malowanie 
twarzy itp. 45-te urodziny zo-
stały wpisane w cykl turniejów 
w ramach projektu Aktywny 
Dolny Śląsk pt. LOPEZ CUP 
współfinansowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego we 
Wrocławiu. Patronat medialny 
objęła Telewizja Regionalna TV.  

V Turniej GUTW w boule
W dniu 15 września br.  na 
stadionie w Górze odbył się V 
Turniej w boule, którego orga-

nizatorem jak zawsze był Gó-
rowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Zawody zorganizowano 
wspólnie z Klubem Sportowym 
Puenta Góra, a członkowie 
Klubu, włącznie z prezesem nie 
tylko pomogli organizacyjnie, 
ale także sędziowali  zmagania 

(Marek Pulut, Robert Wie-
lebski, Wojciech Wańczak).  
W imprezie udział wzięła także 

Burmistrz Góry Irena Krzyszkie-
wicz wraz z zastępcą Andrzejem 
Rogalą i dyrektor DK Danutą 
Berus. Turniej zgromadził ok. 
40. miłośników tej dyscypliny 
sportu.  Prezes GUTW Regina 
Kumala z zadowoleniem ocenia 
tegoroczne zmagania i zaanga-

żowanie uczestników oraz bar-
dzo dobrą współpracę z Klubem 
Sportowym Puenta. Zapowiada 

także kontynuację turniejów.  
W tegorocznych zmaganiach 
I m-ce zajęli Anita Sławińska  
i Michał Bratuś, II- Romualda 
Chochowska i Marek Pulut,  
a III- Barbara Wrzeszcz i Hen-
ryk Kutny. 

em

VII Turniej Petanque o Puchar Burmistrza Góry
16 września br. na bulodromach znajdujących się na terenie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze 
odbył się VII Turniej Petanque o Puchar Burmistrza Góry, którego organizatorem był Klub 
Sportowy PUENTA Góra. 

Wśród zebranych na bulodro-
mie, oprócz amatorów, byli 
również zawodnicy, którzy bio-
rą udział w mistrzostwach Pol-

ski zdobywając tytuły mistrzów 
i wicemistrzów. Turniej organi-
zowany przez KS Puenta Góra 
cieszy się sporym zainteresowa-
nie w całym regionie. Obecni 
byli zawodnicy z Jedliny Zdrój, 

Wałbrzycha, Śremu, Leszna, 
Oławy, Żar i Łodzi
W otwarciu Turnieju udział 
wzięła Burmistrz Góry Irena 

Krzyszkiewicz wraz z Zastęp-
cą Andrzejem Rogalą. Na ręce 
głównego organizatora, Prezesa 
Klubu Sportowego Puenta Góra 
Marka Puluta Burmistrz Góry 
złożyła gratulacje i podziękowa-

nia za konsekwentną organizację 
imprezy, integrację pasjonatów 
petanque oraz wspaniałą pro-
mocję Góry i Ziemi Górow-
skiej. Wszystkim zawodnikom 
Burmistrz życzyła wspaniałej 
zabawy, aktywnego odpoczynku 
oraz satysfakcji z osiąganych wy-
ników.
Turniej wygrała drużyna Marek 
Maćkowiak i Leszek Złotowski. 
Drugie miejsce zajęli Maciej 
Kiepsch i Jerzy Szwałek,  trze-
cie miejsce Karol Staro i Filip 
Zielonka.   Najlepsza drużyna  
z  Górowskiego Klubu Puenta 
Góra  to Anita Sławińska i Szy-
mon Sławiński (6. miejsce).
Dziękujemy za wspaniałą atmos-
ferę i piękną rywalizację. Funda-
torem nagród był Urząd Miasta i 
Gminy Góra. 

m. PuLuT

Orliki z Czerniny najlepsi
W niedzielę 16 września br. w 
Czerninie rozegrano Turniej 
Orlików w ramach Trawiastej 
Ligi Orlików OZPN Legni-
ca. Startowały drużyny : Orli 

Wąsosz, Pogoni Góra, Victorii 
Siciny, Błyskawicy Luboszyce,   
Korony Czernina. Bezkonku-
rencyjni  okazali  się gospodarze. 

Drużyna Orlików Korony Czer-
nina prowadzona przez trenera 
Jacka Ulmana wygrała wszystkie 
mecze zajmując 1 m w turnieju. 
Sportowe zajęcia piłkarskie w 

Czerninie współfinansowane  są 
ze środków Gminy Góra.

Ju


