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10-lecie LGD Ujście Baryczy
5 października br. LGD „Ujście Baryczy” obchodziło jubileusz 10-lecia.Uro-
czystość zgromadziła liczne grono członków LGD i sympatyków, a także 
przedstawicieli władz samorządowych z trzech gmin powiatu górowskiego.

czytaj str. 8

Wybory Samorządowe 2018 
21 października odbędą się wybory samorządowe do rad gmin, powiatów, 
sejmików, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zapraszamy do 
zapoznania się z informacjami o miejscach i sposobach głosowania.

czytaj str. 3, 5
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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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Kolejna inwestycja
Informujemy, że złożony przez 
Gminę Góra wniosek o przyzna-
nie pomocy na zadanie pn. ,,Za-
gospodarowanie strefy wypo-
czynku – park i zbiornik wodny 

przy ul. Sportowej – Mickiewi-
cza w Górze – etap I”   znalazł 
się na liście operacji wybranych 
przez Lokalną Grupę Działania 
,,Ujście Baryczy” do finansowa-
nia w ramach poddziałania 19.2. 
,,Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-

łeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2010 w zakresie rozwo-
ju niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej”. Ak-

tualnie wniosek podlega dalszemu 
procedowaniu w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Dol-
nośląskiego. Wnioskowana kwota 
pomocy wynosi 129  389,00 zł. 
Planowany termin zakończenia 
realizacji zadania to 06. 2019 r.

Będzie chodnik w Starej Górze
W dniu 21 września br. Bur-
mistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 
przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta i Gminy Góra Marka 
Balowskiego i w obecności Na-
czelnika Wydziału Planowania  
i Realizacji Inwestycji Piotra 
Głowackiego podpisała umo-

wę z firmą DROGTRANZ Sp.  
z o.o. z siedzibą w Górze na re-
alizację zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 323 w zakresie budowy 
chodnika w m. Stara Góra”.
Zakres prac przewidzianych 
do realizacji obejmuje budo-

wę jednostronnego chodnika, 
zatoki autobusowej, zjazdów 
wraz z wymianą krawężników 
w miejscach styku chodnika  
z jezdnią po lewej stronie jezd-
ni (od skrzyżowania w kierun-
ku Włodkowa Górnego dalej  
w kierunku Starej Góry). War-

tość podpisanej umowy to kwo-
ta 584 171,40 zł, z tego 50 %, 
kosztów tj. 294 500,00 pokryje 
Dolnośląska Służba Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu na mocy za-
wartego porozumienia.

AG

Boisko wielofunkcyjne w Witoszycach

Z zainteresowaniem śledzimy 
postęp prac budowlanych zwią-
zanych z realizacją zadania inwe-
stycyjnego „Budowa wielofunk-
cyjnego boiska ze sztucznej 
trawy przy ZSPiP w Witoszy-

cach”. Aktualnie układana jest 
wierzchnia warstwa boiska ze 
sztucznej trawy. Zakończono już 
montaż i przetestowano oświe-
tlenie boiska. 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. Boisko o wymiarach 30x44 
m, będzie posiadać sztuczną 
nawierzchnię trawiastą, oraz 
będzie przystosowane do gry  
w: piłkę nożną, piłkę ręczną, 

koszykówkę, siatkówkę.
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.

AG

Nie żyje Kierownik Biura Obsługi Organów Gminy 

Z wielkim bólem informujemy o śmierci naszego kolegi z pracy, 
przyjaciela

Ryszarda Szlafki.

Stało się to tak nagle, że ciągle  
z trudem ta informacja dociera do naszej 

świadomości. Był przez wszystkich 
bardzo lubiany. Pracowity, bardzo 

uczynny i pomocny. Zawsze można było 
na niego liczyć.

Pracę w Urzędzie rozpoczął w 1997 
roku. Przez cały okres pracy zawodowej 
związany był z obsługą Rady Miejskiej 
Góry. Od 2002 roku kierował Biurem 
Obsługi Organów Gminy, w którego 

zakresie działania, poza obsługą Rady i jej komisji, było również 
zapewnienie utrzymania obiektów administracyjnych Urzędu  

i materialnych warunków do pracy, a ponadto współpraca  
z sołectwami, w tym obsługa Funduszu Sołeckiego.

Śmierć jego pogrążyła nas w głębokim smutku. Trudno nam jest 
pogodzić się z tym,  że już go wśród nas nie będzie. Zabraknie 

nam jego temperamentu, poczucia humoru, otwartości  
i bliskości.

Zawsze pozostanie jednak w naszej pamięci. A strata i ból po 
jego śmierci długo jeszcze będzie wśród nas obecna.

Pogrążeni w smutku po śmierci naszego pracownika i kolegi
Ryszarda Szlafki

pragniemy złożyć jego małżonce, dzieciom, wnukom i najbliż-
szym członkom rodziny oraz bliskim wyrazy współczucia w 

tych tak trudnych dla nas wszystkich chwilach.
Pamięć o Ryszardzie długo pozostanie w naszych sercach 

i zawsze będzie pięknym wspomnieniem.

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz
wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Górze

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Jerzy Kubicki
z radnymi Gminy Góra

oraz Sołtysi Sołectw Gminy Góra
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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Góry 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  –  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do wiadomości wyborców informację o 
numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba  

obwodowej komisji wyborczej 

1 
Część miasta Góra, ulice: osiedle Kazimierza Wielkiego, Skwer księdza St. Chłopeckiego, oraz miejscowości: 
Brzeżany, Glinka, Jastrzębia, Łagiszyn, Polanowiec, Polanowo, Sławęcice, Strumienna, Ułanka. 

SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 
os. Kazimierza Wielkiego 25 

56-200 Góra 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

2 
Część miasta Góra, ulice: Aleja Jagiellonów, Augusta Herbsta, Dąbrówki, Dworcowa, Królowej Jadwigi,                 
osiedle Mieszka I, Piastów, Poznańska, Przemysława II, Stefana Batorego, Świętosławy, Wincentego Witosa, 
Władysława Jagiełły. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Poznańska 23 

56-200 Góra 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

3 
Część miasta Góra, ulice: Błotna, Cicha, Chabrowa, Dębowa, Krótka, Liliowa, Lipowa, Łąkowa, Polna, 
Rumiankowa, Sosnowa, Stawowa, Wierzbowa, Wrocławska, Wrzosowa, Zielona oraz miejscowości: Borszyn Mały, 
Borszyn Wielki, Bronów, Kruszyniec, Kuklice, Ligota, Strumyk, Szedziec, Włodków Dolny. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Podwale 20 
56-200 Góra 

4 
Część miasta Góra, ulice: Adama Mickiewicza, Armii Polskiej, Bartosza Głowackiego,                                                  
gen. Antoniego Madalińskiego, Kosynierów, Leśna, Ludwika Hirszfelda, Podwale, Przechodnia, Przylesie, 
Racławicka, Sportowa, Staromłyńska, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Targowa, Tomasza Wawrzeckiego, Tylna. 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
ul. Szkolna 2 
56-200 Góra 

Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych. 

5 
Część miasta Góra, ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Gabriela Narutowicza, Jarosława Dąbrowskiego,                                             
ks. kanonika Józefa Hawrysza, ks. Piotra Ściegiennego, Ludwika Zamenhofa, Mała,                                             
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Obrońców Lwowa, Plac Bolesława Chrobrego, Staromiejska,                                     
Stefana Żeromskiego, Wolności, Zaułek. 

Przedszkole Publiczne Nr 1 
ul. Stefana Żeromskiego 15 

56-200 Góra 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

6 
Część miasta Góra, ulice: dr. Janusza Korczaka, Głogowska, ks. Henryka Konarskiego. Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy  

ul. Piastów 34 
56-200 Góra 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

7 

Część miasta Góra, ulice: Bohaterów Westerplatte, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Cypriana Kamila Norwida, 
Fryderyka Chopina, gen. Władysława Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Padarewskiego,                         
Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jarosława Iwaszkiewicza, Jarzębinowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, 
Klonowa, Kwiatowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Modrzewiowa, osiedle Zacisze, Platanowa, Słoneczna, 
Starogórska, Świerkowa, Wiosny Ludów, Władysława Reymonta, Xsawerego Dunikowskiego. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Marii Konopnickiej 2 

56-200 Góra 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

8 
Miejscowości: Czernina, Czernina Dolna, Czernina Górna, Sułków, Żarki. Filia Biblioteczna 

Czernina, ul. Rynek 8 
56-200 Góra 

Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych. 

9 
Miejscowości: Grabowno, Kłoda Górowska, Ślubów, Wieruszowice, Wierzowice Małe, Wierzowice Wielkie, 
Zawieścice. 

Świetlica Wiejska 
Kłoda Górowska 45 

56-200 Góra 

10 
Miejscowości: Dziczek, Gola Górowska, Kietlów, Osetno, Osetno Małe, Rogów Górowski, Różany, Ryczeń,                 
Stara Góra,  Włodków Górny. 

Świetlica Wiejska,  
Stara Góra 33A 

56-200 Góra 

11 
Miejscowości: Bylica, Chróścina, Laskowa, Nowa Wioska, Radosław, Witoszyce. Zespół  Szkoła Podstawowa i  Przedszkole 

Witoszyce 10 
56-200 Góra 

Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych. 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                    
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Góry najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
W przypadku ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Góry, II tura głosowania odbędzie się w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 700 do 2100. 
 
 

BURMISTRZ 
(-) Irena Krzyszkiewicz 

W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D O W E  2 0 1 8
Na dzień 21 października 2018 r. wyznaczony został termin wyborów samorządowych. Wyborcy w Gminie Góra wybierać będą Burmistrza Góry oraz radnych do Rady Miejskiej 
Góry, Rady Powiatu Górowskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, na okres 5-letniej kadencji.  W celu ułatwienia Państwu udziału w wyborach prezentujemy obwiesz-
czenie Burmistrza Góry w sprawie lokali wyborczych oraz informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu we wszystkich wyborach przeprowadzanych w tym dniu. 
Wszystkie pozostałe informacje, w tym dotyczące kandydatów na stanowisko Burmistrza Góry i radnych znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Góra 
[www.bip.gora.com.pl] w zakładce: wybory samorządowe 2018. Informacje te dostępne też są na słupach ogłoszeniowych w Górze i tablicach ogłoszeń na obszarze wiejskim.

Przypominamy, że w dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7.00 do godz. 21.00.
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Podsumowanie kadencji - wywiad z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz
Czas  szybko mija. Dobiega końca kolejny okres pracy samorządu Gminy Góra. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz podsumowuje czteroletni okres działań i dokonań.   
I jak mówi Pani Burmistrz - bez zaangażowania radnych, sołtysów, pracowników samorządowych, organizacji pozarzadowych oraz mieszkańców, żywo zaintereso-
wanych rozwojem lokalnym i aktywnie wlączającym się w działalność gminy, zrealizowanie wielu zamierzeń nie byłoby możliwe.

Analizując budżet Gminy 
Góra na przestrzeni ostatnich 
lat widać, że jego wysokość 
ciągle wzrasta. Czy jest szansa 
by ten stan wzrostu utrzymał 
się nadal?

Tak to prawda. Nasz budżet jest 
coraz większy, a tempo jego wzro-
stu przyspiesza. W 2007 roku 
wynosił nieco ponad 41 mln,  
a w 2018 prawie 100 mln. To 
więcej niż dwukrotnie. Ta ten-
dencja utrzymywać będzie się 
nadal, bo jak potwierdza Wie-
loletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Góra – główny doku-
ment planistyczny Gminy,  przy 
bardzo ostrożnej kalkulacji, do-
chody w kolejnych latach będą 
rosły minimum o 2,5% rocznie. 
Historia jednak pokazuje, że ten 
coroczny wzrost był znacznie 
większy i średnio wyniósł 6%. 
Fakt ten jest bardzo pozytywny  
w kontekście stabilności finan-
sowej naszej Gminy. Wzrost 
dochodów bowiem, zapewnia 
finansowanie zarówno bieżą-
cych jak i inwestycyjnych za-
mierzeń naszego samorządu na 
długie lata. I jeszcze jedno, szyb-
szy wzrost dochodów to szybsza 
spłata zadłużenia. My Górowia-
nie mamy jednak to szczęście, 
że zadłużenie naszej Gminy  nie 
jest za wysokie i co najważniej-
sze bezpieczne. Wszelkie wskaź-
niki ekonomiczne są spełnione, 
a ich wielkość pozostawia jesz-
cze bardzo duży zasób środków 
finansowych możliwych do za-
inwestowania. I to właśnie robi-
my inwestujemy…  

Największe inwestycje gminne 
zrealizowane w latach 2008 - 
2018?

Jest ich naprawdę wiele. Wszyst-
kie zadania inwestycyjne są dla 
nas ważne, ponieważ każde  
z nich charakteryzuje przesłanie 
dotyczące poprawy standardu  
i jakości życia mieszkańców na-
szej Gminy. Niezależnie czy są 
one małe, duże czy te najwięk-
sze decydują o rozwoju naszego 
miasta i całej Gminy na wielu 
płaszczyznach. Wybierając te 
największe wskazałabym: pły-
walnię „Dolnośląski Delfinek”, 
przebudowę odkrytego basenu 

miejskiego, przebudowę SP nr 1 
na żłobek i klub dziecięcy, ada-
ptację byłego Domu Kultury  
w Czerninie na filię bibliotecz-
ną czy też przebudowę byłe-

go budynku internatu LO na 
ośrodek dziennego pobytu osób 
starszych, mieszkania chronione  
i mieszkania komunalne. 
Poza nimi zrealizowano projekty 
dla rozwoju społeczeństwa pod 
względem sportowym, kultu-
ralnym (m.in. dbając o zabyt-
ki) czy też te, które dotyczyły 
rozwoju oświaty, jak również  
w zakresie poprawy stanu dróg  
i chodników (infrastruktura 
techniczna). Należy tu wymienić 
wielofunkcyjne boiska sporto-
we w ramach Programu „Orlik 
2012” które powstały w Gó-
rze (przy dawnym Gimnazjum 
nr 2 i na stadionie miejskim 
Ośrodka Kultury Fizycznej) oraz 
przy Zespole Szkoła Podstawo-
wa Gimnazjum i Przedszkole  
w Czerninie. W Górze również 
wybudowano boisko wielofunk-
cyjne przy Szkole Podstawowej 
nr 1 przy ul. Konopnickiej. Mo-
dernizacji w znacznym stopniu 
uległ wspomniany już wcześniej 
stadion miejski. Tam wymie-
niono bieżnię lekkoatletyczną 
oraz zamontowano urządze-
nia siłowni napowietrznych.  
W niedalekiej odległości od 
bieżni znajdują się również bo-
iska do gry w PETANQUE. 
Również na tym obiekcie od 
2017r. w sezonach zimowych 
funkcjonuje sztuczne lodowisko. 
Rozbudowie podlegały także 
korty tenisowe, które uzyskały 
nową trawiastą nawierzchnię  
i oświetlenie. 
W zakresie rozwoju kultury, 
podjęto działania dla rewitali-
zacji zabytku jakim jest Wieża 

Głogowska. Obiekt ten udo-
stępniono dla mieszkańców  
i służy również jako punkt wi-
dokowy. Mają w nim miejsce 
różne wystawy, a o godzinie 

12.00 każdego dnia właśnie  
z Wieży Głogowskiej brzmi hej-
nał Góry. Przygotowane są do 
realizacji pod względem projek-
towym również inne górowskie 
zabytki, tj. była Wieża Ciśnień 
czy też budynek Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze. W ramach 
działań dla rozszerzenia oferty 
kulturalnej zaadaptowano bu-
dynek byłej łaźni (obecnie sta-
nowi część Domu Kultury w 
Górze) oraz zmodernizowano 
kino, które odtwarza teraz filmy 
w systemie 3D.  
Dzieci i młodzież uczęszczająca 
do naszych szkół, przedszko-
li czy żłobka, może korzystać  
z nowych bądź przebudowa-
nych obiektów. W minionych 
latach przebudowano Przed-
szkole Publiczne nr 1 przy ul. 
Żeromskiego, Szkołę Podstawo-
wą nr 3 przy ul. Podwale, zre-
alizowano termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ul. Konopnickiej czy też zaada-
ptowano budynek byłej Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Pia-
stów na żłobek i klub dziecięcy. 
W Czerninie, na obiekcie Ze-
spółu Szkoła Podstawowa, Gim-
nazjum i Przedszkole wykonano 
nowe pokrycie dachowe wraz  
z termomodernizacją. Nowe 
nawierzchnie dróg i chodników 
w ramach prac inwestycyjnych 
uzyskało kilkadziesiąt ulic. Zo-
stały one również doświetlone 
oświetleniem ulicznym. W ra-
mach tych prac została rozbu-
dowana sieć kanalizacji desz-
czowej, a w miejscach gdzie 
brakowało infrastruktury tech-

nicznej, zostały ułożone rów-
nież sieci kanalizacji sanitarnej  
i wodociągowej. 

Wymienione inwestycje to tylko 
część zadań które zrealizowano  
w minionych latach. Podsumo-
wując można stwierdzić, że wy-
konane przez nas przedsięwzię-
cia nie tylko ostatniej kadencji, 
ale już od roku 2008 dotyczą 
każdej sfery naszego życia.

Góra pięknieje. Kolejne drogi  
i chodniki w mieście, dro-
gi śródpolne, dojazdowe do 
gruntów rolnych są remon-
towane bądź powstają nowe. 
Skąd pochodzą finanse na te, 
tak kosztowne przecież inwe-
stycje?

To prawda. W minionym cza-
sie na terenie miasta i gminy 
pojawiły się kilometry nowych 
i przebudowanych dróg, kilo-
metry chodników, nowe par-
kingi czy też utwardzone place 
gminne. Realizacja zadań in-
westycyjnych w celu poprawy 
życia mieszkańców to jeden  
z głównych celów górowskie-
go samorządu gminnego. To 
jakże odpowiedzialne zadanie, 
niesie ogromne konsekwencje,  
w tym finansowe. Nie byłoby 
ich realizacji, gdyby opierać się 
tylko o budżet Gminy złożony 
ze środków własnych. Sztuką 
było skuteczne pozyskiwanie 
środków  finansowych z ze-
wnątrz. Mogę w tym miejscu 
użyć sformułowania, że nam się 
ta sztuka udała. Dzięki konse-
kwencji, zaangażowaniu i od-
powiedniemu ustaleniu priory-
tetów w działaniu, na przełomie 
lat 2008-2018 do budżetu na-
szej Gminy wpłynęło ponad 52 
mln zł.  

Środki finansowe pozyskane 
z zewnątrz to zarówno środki 
krajowe jak i Unii Europej-
skiej (UE). Te pierwsze dotyczą 
programów rządowych m.in. 
Program Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019, 
Rządowy Program Na Rzecz 
Rozwoju Oraz Konkurencyjno-
ści Regionów Poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogo-

wej, Radosna Szkoła, Program 
MALUCH+.
Dotowało nas również Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach dzia-
łania  Infrastruktura Kultury, 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki – program Orlik 2012 czy 
też Instytut Książki. Ponadto 
uzyskano dofinansowania ze 
środków finansowych Marszał-
ka Województwa Dolnośląskie-
go, w tym z Funduszu Pomocy 
Rozwojowej,Terenowego Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rol-
nych, Odnowy Dolnośląskiej 
Wsi, Poprawy Bezpieczeństwa  
w Województwie Dolnośląskim.
Wsparcia finansowego udzielił 
nam również Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu oraz Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wro-
cławiu.Znaczną część z kwoty 
ponad 52 mln zł pozyskanych 
z zewnątrz stanowią środki UE. 
Środki te pochodzą głownie  
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego oraz Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zarówno w programowaniu 
środków UE w okresie 2007-
2013 oraz 2014-2020 wskazane 
powyżej programy UE i środki 
krajowe przyczyniły się znaczą-
co  do realizowania zadań inwe-
stycyjnych. 

Na jakim etapie jest realiza-
cja drugostronnego zasilania  
w Gminy Góra?

Drugostronne zasilanie naszej 
Gminy, obecnie jest na etapie 
procedur związanych z przejęciem 
gruntów pod budowę linii kablo-
wej, ustalenie służebności przesyłu, 
uzyskanie tzw. decyzji środowisko-
wej. Równolegle prowadzone są 
prace projektowe. To niezwykle 
złożone przedsięwzięcie celu pu-
blicznego, obejmujące swym za-
kresem teren dwóch województw 
(Wielkopolskie i Dolnośląskie) 
oraz trzech Gmin (Góra, Bojano-
wo, Rawicz) wejdzie niebawem  
w ostatni etap prac formalnych 
związanych z przygotowaniem do-
kumentacji projektowej. Etap ten 
był poprzedzony wieloletnią pracą 
(od 2013r.) dotyczącą planowania 
(zagospodarowanie przestrzenne).  
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Załącznik nr 6

INFORMACJA 
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA  

ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU 
W WYBORACH  

WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST 
 

 
 
 
 
 
 

• głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie 
linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony 
obok nazwiska kandydata 

 
 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

• postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata 
• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez 

gminną komisję wyborczą 
 
 
NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE 
LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE 
 

Głosy ważne

Głosy nieważne

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 23 sierpnia 2018 r. (poz. …)

Załącznik nr 1

INFORMACJA 
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA  

ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU 
W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH  

DO 20 000 MIESZKAŃCÓW 
 

 
 
 
 

• głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie 
linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony 
obok nazwiska kandydata  

 
 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

• postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata 
• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez 

gminną komisję wyborczą 
 
 
 
NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE 
LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  
DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE 
 

Głosy ważne

Głosy nieważne

Załącznik nr 4

INFORMACJA 
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA  

ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU 
W WYBORACH DO RAD POWIATÓW 

 
 
 
 
 

• głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej 
dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu 

 
 
 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

• postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej 
niż jednej liście 

• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy 

unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą 
 

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE 
LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE  
 

 

Głosy ważne

Głosy nieważne

Załącznik nr 5

INFORMACJA 
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA  

ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU 
W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW 

 
 

 
 
 

• głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej 
dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu 

 
 
 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

• postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej 
niż jednej liście 

• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy 

unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą 
 
 
NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE 
LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE  
 

Głosy ważne

Głosy nieważne

Generalny Wykonawca zadania 
tj. Spółka ELBUD z Poznania, 
która działa na zlecenie ENEA 
S.A przewiduje, że wybudowa-
nie dwutorowej napowietrz-
nej linii kablowej stanowiącej 
drugostronne zasilanie Gminy 
Góra o łącznej długości ponad 
26km, możliwe będzie w 2019 
roku. 

Najważniejsze inwestycje zre-
alizowane dla mieszkańców wsi  
w celu poprawy standardu ich 
życia?

Podobnie jak w naszym mie-
ście, tak i na terenach wiejskich  
w czasie tej kadencji, wykonano 
wiele zadań, które przyczyniły 
się do poprawy warunków ży-
cia. Mając na uwadze ten wła-
śnie cel, skupiono się w dużej 
mierze na bezpieczeństwie eko-

logicznym mieszkańców. Jeszcze 
do niedawna nasza Gmina zma-
gała się z brakiem rozwiązań dla 
bezpiecznego pozbywania się 
ścieków bytowych. Dla rozwią-
zania tego problemu powstała  
w Czerninie Dolnej, przy 
współfinansowaniu tego zada-
nia z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (środki UE) 
oczyszczalnia ścieków. Obiekt 
ten obsługuje wsie Czernina 
Dolna i Czernina, w których 
wybudowano sieć kanaliza-
cji sanitarnej. Wcześniej na-
tomiast skanalizowano Kłodę 
Górowską, Włodków Dolny  
i Kruszyniec. W obecnym 
roku wybudowano natomiast 
sieć kanalizacji sanitarnej w 
Borszynie Małym i Borszynie 
Wielkim ze zrzutem ścieków 
do oczyszczalni w Gołaszynie 
gm. Bojanowo. To rozwiązanie 

z oddaniem ścieków do najbliżej 
położonej oczyszczalni (w tym 
przypadku – Gołaszyn) okaza-
ło się korzystne ekonomicznie. 
Pozostałe miejscowości wiejskie 
poza wsparciem finansowym 
na utylizację „azbestu” czy też 
wymianę źródeł ciepła na eko-
logiczne, mogły i nadal mogą 
skorzystać z dotacji na budowę 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków.  Od kilku już lat w naszej 
Gminie funkcjonuje tzw. „fun-
dusz sołecki”. Stanowi on wy-
dzieloną część z budżetu Gminy,  
z przeznaczeniem dla każdej 
miejscowości. Jego wysokość 
zależy od ilości mieszkań-
ców danej wsi. To właśnie oni 
– mieszkańcy wsi – decydują  
o jego przeznaczeniu. 
Poza wspomnianymi wyżej za-
daniami, duży nacisk kładziony 
jest na dbałość o mienie Gminy. 

Corocznie remontowanych 
jest kilka świetlic lub powsta-
ją nowe. Stawiamy również na 
sport na terenach wiejskich. W 
Czerninie wybudowano bo-
isko Orlik i boisko trawiaste,  
w Witoszycach Centrum Kul-
turalno-Sportowe (obecnie 
na ukończeniu jest budowa 
w tej miejscowości boiska 
wielofunkcyjnego ze sztucz-
nej trawy). Mówiąc o tere-
nach wiejskich nie można 
zapomnieć o zabytkach czy 
też obiektach, które znajdu-
ją się pod opieką Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków we Wrocławiu. W tym 
roku zrewitalizowano rynek  
w Czerninie, a rok wcześniej 
zaadaptowano były Dom Kul-
tury w Czerninie na filię bi-
blioteki miejskiej (z dofinan-
sowaniem z Instytucji Książki). 

Jako jedna z nielicznych gmin 
w Województwie Dolnośląskim 
możemy pochwalić się udanym 
procesem scalania gruntów w 
m. Chróścina i Witoszyce. To 
przedsięwzięcie, które było re-
alizowane w części przez Po-
wiat Górowski, zaowocowało 
w ramach prac poscaleniowych 
budową dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych (w 100% fi-
nansowane z zewnątrz) o łącz-
nej dł. ponad 28 km. Drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych 
powstały również w Osetnie, 
Radosławiu, Wieruszowicach, 
Glince, Włodkowie Dolnym i 
Włodkowie Górnym.

Dziękuję za wywiad
E. Maćkowska

JAK GŁOSOWAĆ
Konsorcjum firm: DROGO-
MEL z Góry oraz Przedsię-
biorstwo Dróg i Ulic z Leszna 
prowadzi zaawansowane prace 
przy budowie drogi łączącej 

osiedle Kazimierza Wielkiego 
z osiedlem Mieszka I w Górze.
Całkowity zakres robót obej-
muje budowę:
- drogi o nawierzchni z betonu 
asfaltowego ( szer. 6,0 m, dłg. 
ok. 820 mb.)
- ciągu pieszo-rowerowego 
o nawierzchni z betonu asfalto-
wego (szer. 3,0 m, dłg. ok. 840 
mb.)
- oświetlenia ulicznego (lampy 
hybrydowe – 10 szt.)
- przebudowę infrastruktury 
kolidującej z inwestycją (wo-
dociąg, kable energetyczne SN 
i nn)
- oznakowanie docelowej orga-
nizacji ruchu
- nasadzenia drzew i krzewów
 

Aktualnie ustawiane są obrzeża 
chodnikowe, krawężniki oraz 
podbudowa konstrukcyjna 
drogi. Wzdłuż budynku Spół-
dzielni Mieszkaniowej STRZE-

CHA montowana jest barierka 
ochronna.
Wartość robót przewidzianych 
w umowie wynosi 3 749 768,57 
zł natomiast termin zakończenia 
inwestycji ustalono na dzień 15 
listopada 2018r.
Na przedmiotową inwestycję 
otrzymaliśmy dotację celową 
z budżetu państwa w kwo-
cie 1  382  698,00 zł w ramach 
Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjno-
ści Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej.

Połączy osiedla

AG
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Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo
W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze 
przystąpiła do konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”, zorganizowanego przez Dolno-
śląskiego Kuratora Oświaty w ramach działań Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci  
i Młodzieży. 
Jednym z pierwszych działań 
podjętych w ramach konkursu 
było dokonanie diagnozy po-
ziomu bezpieczeństwa w szkole, 
rozmów w gronie pracowników 
niepedagogicznych. Działania 
te stały się podstawą do stworze-
nia Szkolnego Programu „Szko-

ła Dbająca o Bezpieczeństwo”. 
W ciągu roku szkolnego reali-
zowano poszczególne założenia 
programu. Realizacja działań 
przebiegała w następujących 
kierunkach:
- Współpraca z lokalnymi pod-
miotami społecznymi działają-
cymi na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży,
- Edukacja społeczno-prawna 
uczniów, rodziców, nauczycieli 
oraz pracowników niepedago-
gicznych,
- Przeciwdziałanie cyberprze-
mocy: „Widzimy, reagujemy, 
przeciwdziałamy”

- Profilaktyka zachowań anty-
dyskryminacyjnych.
Zadania miały bardzo różno-
rodny charakter. Realizacja po-
szczególnych działań możliwa 
była dzięki zaangażowaniu całej 
społeczności szkolnej i współ-
pracy z instytucjami lokalnymi: 

Poradnia Psychologiczna – Pe-
dagogiczna w Górze, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Górze, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatowa Komenda 
Policji, Państwowa Powiatowa 
Straż Pożarna, Stacja Sanitarna 
- Epidemiologiczna, Bibliote-
ka Miejska, Bank PKO BP w 
Górze, Stowarzyszenie „Szansa”  
w Głogowie, Fundacja „Dajemy 
Dzieciom Siłę”, Nadleśnictwo 
Góra Śląska i inne.
Decyzją Wojewódzkiej Komi-
sji Konkursowej nasza szkoła 
otrzymała certyfikat „Szkoła 
Dbająca o Bezpieczeństwo”. 

Uroczystość wręczenia cer-
tyfikatów odbyła się w dniu 
18.09.2018r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 77 im. Tadeusza 
Różewicza we Wrocławiu. Dy-
rektor SP 3 Bożena Domańska 
i z-ca Dyrektora Anita Hein-
ze-Kasprzak miały przyjemność 
uczestniczyć w wymienionym 
zdarzeniu. Podczas uroczystości 
Dolnośląski Kurator Oświaty 
Roman Kowalczyk złożył na 
ręce 14 dyrektorów dolnoślą-
skich szkół  wspomniane cer-
tyfikaty. Pragniemy dodać, że 
o  tytuł Szkoły Dbającej o  Bez-
pieczeństwo zabiegało 90 dol-
nośląskich szkół. Nasza szkoła 
znalazła się w wąskim gronie 
wyróżnionych.
Mając świadomość, że podno-
szenie bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży jest jednym z prio-
rytetów współczesnej szkoły, bę-
dziemy w dalszym ciągu dążyli 
do tego, aby uczniowie naszej 
szkoły czuli się w niej jak najle-
piej, aby nikt i nic nie zagrażało 
ich poczuciu bezpieczeństwa. 
Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze 
wiele jest do zrobienia i dlatego 
zamierzamy kontynuować nasze 
działania i monitorować bezpie-
czeństwo uczniów i zachodzące 
pozytywne zmiany w ich spo-
łecznym funkcjonowaniu.

Szkoła w Ślubowie wyróżniona 
W dniu 8 września kolejny raz 
wzięliśmy udział, już w VII 
Korowodzie Nadziei, który 
przeszedł ulicami Wrocławia. 
Korowód wyruszył o godzinie 
16:00 z ulicy Sanockiej przy 

Centrum Handlowym Arena  
i przed godziną 17. dotarł na 
Rynek. Na ustawionej tam sce-
nie wszystkich uczestników 

parady powitali organizatorzy 
imprezy: Agnieszka Aleksan-
drowicz, prezes Fundacji „Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową”, prof. Alicja 
Chybicka, kierownik Kliniki 
Przylądek Nadziei oraz Zbi-
gniew Słysz, komendant Straży 
Miejskiej Wrocławia.
Celem Korowodu organizo-
wanego na początku września 
jest zwrócenie uwagi na dzieci, 
które z powodu choroby nowo-
tworowej nie mogą wrócić do 
szkolnych ławek. Przy tej okazji 
Fundacja wręcza nagrody dla 
uczniów ze szkół, które najak-
tywniej przez cały ubiegły rok 
działały na rzecz swoich cho-
rych rówieśników. W tym roku 
Zespół Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole im. Janusza Kor-
czaka w Ślubowie znalazł się w 
zaszczytnym gronie wyróżnio-
nych. Jak powiedziała Agniesz-
ka Aleksandrowicz, prezes Fun-
dacji „Na Ratunek Dzieciom 

z Chorobą Nowotworową”: 
Szkoła w Ślubowie już od wielu 
lat współpracuje z Fundacją, jesz-
cze zanim powstały jakiekolwiek 

konkursy, to ze Ślubowa płynęło 
zawsze wsparcie i pomoc w sta-
tutowej działalności Fundacji. 
Współdziałają ze sobą dla dobra  
i Parafia i cała społeczność i szko-
ła. Jest tam wielu cudownych 
przyjaciół Fundacji.
Bardzo serdecznie dziękuje-
my wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do naszego 
wyróżnienia. W szczególności 
chcielibyśmy podziękować Pani 
Burmistrz Irenie Krzyszkiewicz 
za wsparcie akcji i pomoc w 
przeprowadzeniu działań na te-
renie Gminy Góra.

LIV sesja Rady Miejskiej Góry
W dniu 1 października br. 
w sali narad Urzędu Miasta  

i Gminy w Górze odbyła się 
LIV sesja Rady Miejskiej Góry. 

Obrady rozpoczął Przewod-
niczący Rady Miejskiej Jerzy 

Kubicki, który powitał obecną 
na sali Burmistrz Góry Irenę AG

Krzyszkiewicz oraz Skarbnika 
Miasta i Gminy Góra Marka 
Balowskiego i radnych Rady 
Miejskiej Góry.
Podczas obrad radni podjęli 2 
uchwały – zmieniającą uchwa-
łę budżetową Gminy Góra na 
rok 2018 oraz zmieniającą wie-
loletnią prognozę finansową 
Gminy Góra. W dalszej części 
Przewodniczący ogłosił wolne 
głosy i wnioski, i na tym sesję 
zakończono.

ANNA dOKŁAdAŃSKA

AH-K
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Jacek Pałkiewicz w Górze
27 września 2018 r. w  Bibliotece Miejskiej w Górze miało miejsce niezwykle interesujące spo-
tkanie z podróżnikiem, odkrywcą źródeł Amazonki, twórcą survivalu w Europie czyli szkół prze-
trwania – słynnym Jackiem Pałkiewiczem, człowiekiem legendą, pisarzem, który opublikował 
ponad 40 książek.

Spotkanie zgromadziło miłośni-
ków przygody, ciekawych świa-
ta, ciekawych tego legendarnego 
eksploratora i jego niezwykłego 
życiorysu. W imieniu góro-
wian i władz samorządowych 
miasta gościa powitali Dyrek-
tor Biblioteki Danuta Bier-
nacka i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Kubicki, którzy  
w imieniu Burmistrz Góry Ire-

ny Krzyszkiewicz przekazali na 
ręce podróżnika list i upomin-
ki. Potem głos zabrał już sam 
pisarz. Zaprezentował krótki 
film obrazujący jego podróże, 
przygody i ludzi, z którymi się 
zetknął. Następnie na tle pre-
zentacji zdjęć rozwinął opowieść  
o swych podróżach trwających 
już 40 lat.  Mieszka we Włoszech, 
często bywa w Polsce. O podró-
żowaniu marzył od zawsze, od 
najmłodszych lat zafascynowa-
ny czytanymi mu powieściami 
podróżniczymi i pierwszym 
globusem, który otrzymał, gdy 
miał 6 lat. W 1975 r. pokonał 
w łodzi ratunkowej Atlantyk  
w roli dobrowolnego rozbitka. 
44 dni samotnej żeglugi, stawia-
nie czoła morskiemu żywiołowi 
pokazało nie tyle granice ludz-
kiej wytrzymałości, ile utwier-
dziło go w przekonaniu, że 
można zawsze zrealizować swe 
zamierzenia, gdy ma się silną 
wolę i cel, do którego się dąży. 
„Dwa lata pływał jako oficer na 
statkach „tanich bander”, praco-
wał w afrykańskich kopalniach 
złota i diamentów. Od połowy 
lat 70. kierował wieloma am-
bitnymi wyprawami w poszu-

kiwaniu osobliwości ginących 
cywilizacji, niezwykłych zjawisk  
i ludzi. Przecierał szlaki na Bor-
neo i Nowej Gwinei. Jest wete-
ranem Sahary, poznał najdalsze 
kresy Syberii. Najczęściej po-
dróżował w stylu XIX-wiecz-
nych odkrywców: na wielbłą-
dach, jakach, słoniach, bądź 
reniferowymi zaprzęgami, pie-
chotą, chińskim sampanem czy 

indiańskimi pirogami. W 1994 
r. dotarł w Górnym Orinoko 
do Janomami nie utrzymują-
cych kontaktu z zachodnią cy-
wilizacją”. W 1996 r. naukowa 
ekspedycja Pałkiewicza, pod 
patronatem Pierwszego Wice-
prezydenta Republiki Peru, Ri-
cardo Marquez Floresa, ustaliła 
źródło Amazonki, rozwiewając 
tym samym kontrowersje, co 
do miejsca narodzin najwięk-
szej rzeki świata. Uczył kosmo-
nautów strategii przetrwania  
w skrajnie surowych i niego-
ścinnych środowiskach. Podob-
ne zajęcia prowadził w cyklu 
pozarządowego programu dla 
jednostek antyterrorystycznych, 
w którym obok innych krajów 
uczestniczyli oficerowie Gro-
mu, Policji i Straży Granicznej. 
Szkoli kadry menadżerskie w 
przekraczaniu barier osobowo-
ści w warunkach krańcowego 
obciążenia. W Centrum For-
macji Misyjnej przygotowuje 
do trudnej pracy osoby wyjeż-
dżające na odległe od cywilizacji 
placówki. W Pietropawłowsku 
Kamczackim dobił się czegoś,  
o co bezskutecznie zabiega-
li polscy dyplomaci, otrzymał 

zgodę gubernatora na zawie-
szenie w centrum miasta tabli-
cy pamiątkowej poświęconej 
Benedyktowi Dybowskiemu.   
Dużo można pisać o Jacku Pał-
kiewiczu, a i tak nie wyczerpie 
się tematu. Jego dokonania uka-
zuje Andrzej Kapłanek w bio-
grafii Pałkiewicz, droga odkryw-
cy (Wyd. Zysk i S-ka) wydanej  
w 2010 r.  Gorąco polecam 
książki Jacka Pałkiewicza (na 
spotkaniu można było je zaku-
pić i poprosić autora o autograf ). 
Pisarz jest świetnym wzorem do 
naśladowania dla wszystkich, 
bez względu na wiek, którzy nie 
chcą żyć w ciepłych bamboszach 
i z pilotem w dłoni.
Spotkanie organizowane zostało 
w ramach zadania „Kulturalna 
Góra. Literackie podróże”, na 
które uzyskano dofinansowanie 
z programu „Partnerstwo dla 
książki”. Partnerami Biblioteki 
przy realizacji zadania są: Sto-
warzyszenie Młodzi Młodym 
oraz Górowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.              

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

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 5 października 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gó-
rze odbyła się uroczystość z okazji 50-lecie pożycia małżeńskiego 
Państwa: 

Teresy i Tadeusza Bąkowskich z Czerniny Górnej, Anny i Ro-
mualda Grzybowskich ze Sławęcic, Bożeny i Czesława Kiałków 

z Nowej Wioski,  
Janiny i Antoniego Konopnickich z Góry. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zo-
stały przyznane Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, 
kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz  życzenia.

AG

Dofinansowanie na rewitalizację
Prace przy wymianie nawierzch-
ni drogi i chodników przy ul. Pił-
sudskiego są już mocno zaawan-
sowane. Zarówno jezdnia oraz 

wspomniany już chodnik zostanie 
ułożony z materiału granitowe-
go, który stanowić będzie kostka 
granitowa w kilku  wymiarach  
i płyty chodnikowe. Konty-

nuacją robót z ulicy Piłsud-
skiego zostanie objęty jeszcze  
w tym roku pl. Chrobrego. To 
właśnie odcinek ul. Piłsudskiego 

do skrzyżowania z ul. Dąbrowskie-
go (jeden z czterech boków ryn-
ku) zostanie wykonany do końca 
2018r. Pozostałe odcinki drogi  
i chodników stanowiące układ 

komunikacyjny pl. Chrobrego 
zostaną wykonane do 30 czerw-
ca 2019r. Podobnie jak i ul. Pił-
sudskiego, tak i rynek uzyska 
nową nawierzchnię chodników  
i jezdni z materiału granitowego.  
W związku z powyższym informu-
jemy o utrudnieniach w ruchu ko-
łowym i pieszym spowodowany pla-
nowaną przebudową pl. Chrobrego, 
która rozpoczyna się od 8 paździer-
nika 2018r (zostanie wprowadzona 
organizacja ruchu na czas prowadze-
nia robót drogowych). Rewitalizacja 
pl. B. Chrobrego dofinansowana 
została przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego, na czele z Marszał-
kiem Cezarym Przybylskim kwotą 
897  375,52 zł. Wykonawcą obu 
w/w zadań jest firma BRUK-POL.
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10-lecie LGD Ujście Baryczy
5 października br. LGD „Ujście Baryczy” obchodziło jubileusz 10-lecia. Uroczystość zgromadziła liczne grono członków LGD i sympatyków, a także przedsta-
wicieli władz samorządowych z trzech gmin powiatu górowskiego. Przybyli Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Wójt Gminy Niechlów Beata Pona, w imieniu 
Burmistrza Wąsosza był zastępca Burmistrza Grzegorz Kordiak. Obecny był również długoletni wójt Niechlowa Jan Głuszko i Starosta Górowski Piotr Wołowicz.

Wszystkich zgromadzonych 
powitała prezes LGD Jolanta 
Wrotkowska, która przypo-
mniała również początki two-
rzenia Stowarzyszenia i osoby, 
z których inicjatywy LGD po-
wstało „spotkanie założyciel-
skie  odbyło się 16.04.2008 r. 

Burmistrzowie gmin założyciel-
skich tj. Irena Krzyszkiewicz, 
Zbigniew Stuczyk i wójt Jan 
Głuszko postanowili podjąć 

wezwanie i powołać do życia 
Stowarzyszenie, które jako twór 
inicjatywy oddolnej wpłynie 
na rozwój regionu i aktywiza-
cję społeczności. Wpis w KRS 
dokonał się 8.09.2008 r. i od 
wtedy oficjalnie Stowarzyszenie 
rozpoczęło swoją działalność. 
Pierwsze 3 lata to prezesura Ta-
deusza Otto. Były to lata naj-
trudniejsze, ponieważ należało 
opracować wszystkie niezbędne 
dokumenty, wyremontować  
i uruchomić biuro, zorganizo-
wać pierwsze nabory (wniosków 
grantowych). Nie posiadaliśmy 
żadnego doświadczenia i żad-
nych sprawdzonych wzorców, 
ponieważ wszyscy zaczynali  

z tego samego pułapu. Na obsza-
rze Dolnego Śląska było wów-
czas 21 lokalnych grup – część 
posiadała doświadczenie z tzw. 
pilotażu LEADER PLUS, my 
jednak musieliśmy zaczynać 
wszystko od zera. Biuro zaczę-
ło funkcjonować 15.12.2009 r. 

(Kierownikiem biura została J. 
Wrotkowska- przyp. red.). Biuro 
mieściło się w UMiG w Górze. 
Dzięki uprzejmości Burmistrz 

Ireny Krzyszkiewicz znaleźliśmy 
lokum. Zawarliśmy dżentelmeń-
ska umowę – my wyremontu-
jemy pomieszczenia, a Gmina 
udostępni je nam nieodpłatnie 
do końca 2016 r. Obecnie gości-
my w Domu Kultury w Górze 
(w części budynku po lewej stro-
nie od głównego wejścia – przyp.
red.).  Główne zadania LGD 
wynikaja ze sztandarowego do-
kumentu, jakim jest Lokalna 
Strategia Rozwoju. Określa ona 
rodzaje zadań, które zdecydowa-
liśmy się realizować. Nasz budżet 
na lata 2009-2015 wynosił 5 
mln zł, a obecnie, na lata 2017-
2023 wynosi 4,5 mln. Fundusze 
te zapewnia PROW na poszcze-

gólne okresy programowania. 
Zadaniem LGD jest rzeczowe 
rozdysponowanie tych środków 
pomiędzy gminy członkowskie, 
organizacje pozarządowe, para-
fie i prywatnych beneficjentów. 
Za pośrednictwem LGD na 
nasz obszar, do dnia dzisiejsze-

go, trafiła już kwota 7 mln. zł.” 
Zgromadzeni na uroczystości 
mogli naocznie przekonać się, 
jakie inwestycje  i w jakich ob-
szarach zostały te środki wy-
datkowane za pośrednictwem 
prezentacji multimedialnej. Za-
dania były realizowane zarów-
no na obszarze działania LGD, 
ale także poza nim, poprzez 
udział w targach i wydarze-
niach promocyjnych w Polsce 
i za granicami kraju, wyjaz-
dach studyjnych, spotkaniach 
informacyjnych i wielu innych 
działaniach. LGD „Ujście Bary-
czy” jest jedną z najmniejszych 
lokalnych grup na Dolnym Ślą-
sku. Dolna granica liczebności 
wynosi 3 tys. mieszkańców, a na 
obszarze „Ujścia Baryczy” żyje 

ich nieco ponad 3300. „Mała 
grupa ma swoją specyfikę – tyl-
ko 3 gminy, a więc i 3 włodarzy. 

Współpraca zawsze układała się 
wzorcowo i bardzo sympatycz-
nie. Zarówno Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, jak i Bur-
mistrz Wąsosza Zbigniew Stu-
czyk, Wójt Gminy Niechlów 
Jan Głuszko, a obecnie Wójt 
Beata Pona zawsze byli życzliwi, 
ofiarni i chętni do współpracy  
z LGD, wspierali nas i poma-
gali, gdy była taka potrzeba”. 
Prezes za pomoc i wsparcie dzię-
kowała nie tylko władzom sa-
morządowym, ale również wielu 
innym osobom, w tym człon-
kom Zarządu, Rady i Komisji 
Rewizyjnej LGD. Podziękowa-
nie otrzymał także Starosta Gó-
rowski i przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego: Paweł 
Czyszczoń, Krystyna Grygiel  
i Paweł Ćwięc. Wszyscy obecni 
natomiast otrzymali upomin-
ki-niespodzianki, którymi były 
lokalne produkty spożywcze 
przygotowane przez członków 
LGD. „Chcemy promować lo-
kalne produkty i udowadniać, 
że „nasze” znaczy „dobre” . 

Wiele słów uznania usłyszała 
również Sekretarz LGD Elż-
bieta Kalecka, a i sama Prezes 

J. Wrotkowska otrzymała z rąk 
samorządowców i gości zapro-
szonych nie tylko wiele ciepłych 

słów w podziękowaniu za do-
brze i z inwencją wykonywaną 
pracę, ale również z życzeniami, 
by nadal LGD „Ujście Baryczy” 
nie ustawało w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Na ko-
niec był tort jubileuszowy i coś 
dla ducha czyli przepiękne wy-
stępy zespołu „Osetnopolanie”, 
którzy kilkakrotnie swym śpie-
wem umilali uroczystość. Oset-
nopolanie w dniu 7.10. br. re-
prezentowały Gminę Góra w XI 
edycji Festiwalu Tradycji Dolne-
go Śląska w Operze Wreocław-
skiej. Zachwyciły również Ma-
żoretki „Delicje” z Niechlowa  
w układach tanecznych (senior-
ki) i „Delicje Ladies” (mamy 
mażoretek), które zaprezento-
wały oszałamiający układ ta-
neczny do popularnych polskich 
utworów. Warto zaznaczyć, że  
w czerwcu w Chorwackiej 
Crikvenicy odbyły się Mistrzo-
stwa Mażoretek, w których 
udział wzięły  „Delicje”  z Nie-
chlowa. Wszystkie trzy grupy 
wiekowe otrzymały nominację 

w kategorii Schow, jako pierw-
sza do zmagań stanęła najstarsza 
grupa Ladies end gentelman 
i jako   pierwsze w historii Mi-
strzostw Schow otrzymały  Na-
grodę specjalną oraz nominację 
na Mistrzostwa Świata do Pragi, 
a najmłodsze mażoretki czyli 
kadetko- juniorki, które  zostały 
połączone w kategorii wieko-
wej   z seniorkami - uzyskały 4 
miejsce. Grupa seniorek wy-
walczyła III miejsce uzyskując 
tytuł 2-go wicemistrza Europy.  
Obie grupy uzyskały nominację 
do Mistrzostw Świata w Pradze. 
Trenerką mażoretek jest Kamila 
Rzepiela–Drgas.  
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Święto Białej Laski
W dniu 10 października br. w restauracji „OPUS” odbyła się uroczystość poświęcona osobom niewidomym i słabo widzącym – doroczne obchody Dnia Białej La-
ski. Bardzo licznie zgromadzeni członkowie górowskiego Oddziału Polskiego Związku Niewidomych i Osób Słabowidzących powitani zostali przez Prezes OPZN 
Marię Tylicką. Wśród gości obecni byli, w imieniu Starosty Górowskiego - Sekretarz Powiatu Elżbieta Kwiatkowska, w imieniu Burmistrz Góry – Skarbnik Marek 
Balowski, w imieniu Wójt Gminy Niechlów – Sekretarz Gminy Wioletta Cencora-Stupińska oraz z-ca Kierownik OPS Mariola Palczyńska.

Na zgromadzonych czekała miła 
niespodzianka – koncert solistek 
z Domu Kultury prowadzonych 
przez instruktora Arkadiusza 
Gustawa. Po tym miłym wstęp-
nie głos zabrała  dyrektor PCPR 
Bożena Merta, witając przyby-
łych i przybliżając ideę tego świę-
ta, które w kalendarz obchodów 
zostało wpisane już w 1964 r.. 
Prezes natomiast gorąco dzięko-
wała władzom samorządowym 
Gminy Góra, Wąsosz i Niechlów 
oraz Staroście Górowskiemu za 
wsparcie i pomoc świadczoną 
stowarzyszeniu. Goście rów-
nież zabrali głos, przekazując w 
imieniu władz samorządowych 

szczególnie miłe słowa uznania, 
życzenia i podziękowania za do-
tychczasową działalność na rzecz 
osób niewidomych i słabowi-
dzących. W trakcie uroczystości 
przedstawiona została także pre-
zentacja multimedialna obra-
zująca działalność górowskiego 
Oddziału PZN, przygotowana 
przez Iwonę Stankiewicz. Człon-
kowie stowarzyszenia, mimo 
niepełnosprawności, to osoby 
czynne, chętnie uczestniczące w 
wyjazdach, wycieczkach, których 
celem jest integracja i poznawa-
nie nieznanych dotąd zakątków 
Polski. Prężnie w tym celu działa 
Zarząd górowskiego Oddziału 

PZN: prezes Maria Tylicka, wi-
ceprezes Ryszard Wtykło oraz 
Krystyna Śniechowska, Bogusła-
wa Zbrzeźniak i Renata Dubiel. 
Gratulacje i najlepsze życzenia w E. mAĆKOWSKA

dalszej pracy na rzecz członków 
Oddziału. 
Redakcja serdecznie przepra-
sza wiceprezesa R. Wtykło za 
pomyłkę w Jego nazwisku, co 

spowodował niesforny chochlik 
drukarski. Zawsze powinno być 
Ryszard Wtykło.

Inauguracja roku akademickiego GUTW
10 października br. Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy już 12. rok akademicki.  W uroczystości udział wzięli m.in. w imieniu Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz zastępca Burmistrz Andrzej Rogala, w imieniu Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza Wojciech Pospiech, przedstawiciele UTW z 
Leszna i Rawicza oraz licznie przybyli goście i studenci GUTW.

Wszystkich zgromadzonych w 
sali kinowej Domu Kultury powi-
tał Chór Nauczycielski Pro Bono 
utworem Gaudeamus Igitur , a 

potem głos zabrała Regina Kumala, 
prezes GUTW, która w swym wy-
stąpieniu odwołała się m.in. do po-
tencjału, który drzemie w UTW. „w 
Polsce w 2017 roku to przeszło 520 
placówek, działających w różnych 
formach organizacyjno-prawnych. 
Zrzeszają ponad 180 tys. słuchaczy 
– aktywnych seniorów, chcących 
poszerzać swoją wiedzę, rozwijać 
zainteresowania, nabywać nowe 
umiejętności. Ich zadaniem jest 
uczestniczyć w wielu działaniach 
aktywizujących i integrujących 
środowisko osób starszych. To fe-
nomen obywatelskiego ruchu spo-
łecznego opartego na samopomocy, 
wolontariacie i współpracy z wielo-

ma organizacjami i instytucjami. W 
Górowskim Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku nieodzownym elemen-
tem działania jest dobra współpraca 

z samorządem lokalnym, jesteśmy 
partnerem dla władz w reprezento-
waniu i rozwiązywaniu problemów 
trzeciego wieku - a to ważna sprawa. 
Słowa podziękowania skierowała 
do Burmistrz Góry Ireny Krzysz-
kiewicz i Rady Miejskiej za „pomoc 
i wspieranie nas w podejmowanych 
działaniach, możemy korzystać z 
dobrodziejstw kultury, nauki, tech-
niki i sportu”; do Dyrektor DK 
Danuty Piwowarskiej-Berus pod 
której skrzydłami formalnie działa 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i któ-
ra służy „doradztwem i swoim do-
świadczeniem, a czasem wspomaga 
wspaniałymi wypiekami cukier-
niczymi”. Słowa podziękowania 

usłyszała także Dyrektor Biblio-
teki Miejskiej Danuta Biernacka 
za realizację projektu „Kulturalna 
Góra-Literackie Podróże”, w któ-
rym słuchacze uniwersytetu biorą 
aktywny udział. Prezes R. Kumala 
przedstawiła również krótkie spra-
wozdanie z rocznej działalności. 
Studenci wysłuchali 15 wykładów 
m.in. z socjologii, medycyny, hi-
storii, geografii. Współpracują z 
wykładowcami m.in. z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Poznańskiego, Wyższej Szkoły Za-
wodowej, Wyższej Szkoły Humani-
stycznej. Uczestniczyli w wyjazdach 
do teatru i opery.  Zwiedzali zamek 
w Rydzynie i Rokosowie,  fabrykę 
herbat ziołowych, Ogród Botanicz-
ny we Wrocławiu. W Piechowicach 
byli w Hucie Szkła Kryształowego 
„Julia”. Rozwijają swe pasje ma-
larskie pod okiem konsultantki z 
PCDN Grażyny Onichimowskiej. 
Odnosili również sukcesy na sce-
nie.  Na VI Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki Esperanckiej 
we Wrocławiu zdobyli dwa pucha-
ry - Grand Prix od publiczności 
oraz za zdobycie drugiego  miej-
sca, pierwszego nie było. Zarząd 
GUTW ma ciągle nowe pomysły 
– wprowadzili grę w brydża, grają 
w boule, w kręgle, ćwiczą na nowo 
otwartym basenie „Delfinek”, jeż-
dżą na rowerach, a obok tego cykl 
warsztatów rehabilitacyjnych, gim-

nastyka relaksacyjna – wszystko po 
to, by usprawnić nie tylko mięśnie, 
ale i umysł. I jak powiedziała R. 
Kumala „na koniec roku akademic-
kiego 2017-2018 w GUTW było 
zapisanych 115 słuchaczy, w tym 
113 aktywnych i 2 honorowych. 
Aktualnie do Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku należy 120 słuchaczy. 
Po wystąpieniu prezes R. Kumali 
goście na Jej ręce składali życzenia 

dalszych sukcesów, pomysłów i 
chęci do dalszej pracy. Potem były 
kolejne życzenia i podziękowania. 
Otrzymała je m.in. Janina Teresiak, 
długoletnia członkini Zarządu, Lil-
la Milkiewicz za oddanie i ciągłą 
gotowość do pracy na rzecz innych, 
i pozostałe członkinie Zarządu: 
Grażyna Żywicka, Ewa Wysocka i 
Celina Zaborowska.
W części artystycznej zaprezento-

wały się dzieci z Przedszkola nr 3 
im. Jasia i Małgosi w Górze (kra-
kowiak) oraz uczniowie ze Szkoły 
nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze 
(polonez). Niezwykle interesujący 
wykład nt. „Tajemnice polskich 
barw narodowych”  wygłosił mgr 
inż. Leszek Rodziewicz, a po nim 
Zespół śpiewaczy GUTW O’Kro-
py zaprezentował – 3 utwory, w 
tym w esperanto. Zakończeniem 

inauguracji był koncert w wyko-
naniu Cover Bandu działającego 
przy Domu Kultury w Górze pod 
kier. Arkadiusza Gustawa (śpiewały 
Alicja Kmietczyk, Martyna Witek i 
Weronika Blażejewska) oraz słodki 
poczęstunek.                                               

E. mAĆKOWSKA
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Kupon nr 8
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 

91. Inna nazwa Ekspresjonistów Polskich ……………………………………………………......
92. Najwybitniejszy rzeźbiarz polskiego symbolizmu to?................................................................
93. Twórcą teorii unizmu był ………………………………………………………………........
94. Namalował akwarelę „Kompozycja stroficzna z postacią kobiecą” ……………………….......
95. Pochodził z Sieradza, wykreował modę na krótkie damskie fryzurki………………………....
96. Najbardziej ekskluzywny i najstarszy na ziemiach polskich Dom Mody to ?..............................
97. Najbardziej popularny dziecięcy strój okresu międzywojennego to…………………………..
98. Gdzie, w latach 20. odbywały się słynne Bale Mody………………………………………....
99. Ufundował słynny krynicki hotel „Patria” …………………………………………………..
100. W okresie międzywojennym najwyższy budynek w Polsce to……………………………....

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

Kuponem nr 8  kończymy nasz konkurs „100 pytań na 100-lecie Niepodległości”.  Wyniki opu-
blikujemy w kolejnym numerze Przeglądu Górowskiego.

Emeryci żegnali lato
W dniu 25 września br. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Rejonu w Gó-
rze zorganizował uroczystość „Pożegnanie Lata” powiązaną z obchodami Dnia Seniora. W uro-
czystości udział wzięli licznie przybyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście: Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Kierownik OPS Edyta Lisiecka wraz z  Katarzyną Maksymczuk. Obecne 
były również przedstawicielki leszczyńskiego Koła PZERiI Alicja Mechowiak i Bogusława Petel-
ka oraz prezes Towarzystwa Grodna i Wilna Jerzy Jakuczun. 

Wszystkich obecnych powitał 
prezes Koła Mieczysław Głu-
szek w towarzystwie Barbary 

Kwiatkiewicz i Teresy Surmacz. 
Szczególne słowa podzięko-
wania skierował do Burmistrz 
Góry Ireny Krzyszkiewicz za 
wsparcie, okazywane serce se-
niorom i konkretną pomoc. 
Burmistrz natomiast życzyła 
wszystkim seniorom, emerytom 

i rencistom „by troska bliskich  
i szacunek otoczenia zawsze 
Wam towarzyszyły, a kolejne dni 

były okazją do odkrywania no-
wych uroków życia, wspieranych 
dobrym zdrowiem i pogodą du-
cha”. Burmistrz Góry opowie-
działa również o prowadzonym 
aktualnie  remoncie byłego in-
ternatu, który ma m.in. służyć 
seniorom jako dom dziennego 

em

Szkolenie dla ngo
W dniu 26 września 2018 r. 
w sali konferencyjnej organi-

zacji pozarządowych w Górze 
przy ul. Podwale 24 w ramach 
realizowanego przez Fundację 
Pomocy Szkole im. E. Mach-
niewicza zadania publicznego 
pt. „Piknik obywatelski” odby-
ło się szkolenie dla członków 
organizacji pozarządowych  
i wolontariuszy pt. „Zmiany 
w przepisach prawnych doty-
czących funkcjonowania ngo”. 
Szkolenie prowadziła Karolina 
Furmaniak z Wrocławia. Inte-

gralną częścią szkolenia, oprócz 
zmian prawnych, były zagad-

nienia dotyczące wolontariatu  
i e-wolontariatu oraz organi-
zacji zbiórek publicznych.  Po 
szkoleniu miała miejsce dysku-
sja, która również przyniosła 
wiele ciekawych informacji. 

Zadanie publiczne „Piknik 
obywatelski” jest dofinansowa-
ne z funduszy budżetu Samo-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego.

pobytu osób starszych. Do-
celowo będzie mogło w nim 
przebywać 30 osób na 8 godz. 
dziennie.  Wnioski o zakwali-
fikowanie do domu dziennego 
pobytu można składać do kie-
rownik OPS. Miłym akcentem 
i prezentem dla zgromadzonych 
był występ dzieci z kl. III Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Górze, któ-
re skierowały do seniorów słowa 
„Odpoczywajcie i żyjcie pełnią 
życia, bo przed Wami dużo jesz-
cze do odkrycia” i dały bardzo 
ładny popis swych umiejętności 
tanecznych. Towarzyszyła im 
starsza koleżanka z solowymi 
występami wokalnymi – Hania 
Górecka. Dzieci do występów 
przygotowały nauczycielki: Do-
rota Kopko, Grażyna Mrozow-
ska, Jolanta Choińska i Joan-
na Sibilak. Było miło, wesoło,  
a przygotowane potrawy bardzo 
wszystkim smakowały.

em
Zajęli I miejsce na świecie 
25 września br. Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz spotkała się 
z nauczycielem matematyki, fi-
zyki i opiekunem Górowskiej 

Sekcji Astronomicznej działającej  
w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Górze Arkadiuszem Bieleckim.  
W spotkaniu uczestniczyła tak-
że Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Izabela Bara-
nowska. Tematem spotkania była 
działalność Górowskiej Sekcji 
Astronomicznej. Szkoła uczest-
niczy w ogólnoświatowym kon-
kursie, którego organizatorem jest 
Amerykańska Agencja Kosmiczna 
NASA. W kwietniu grupa pod 

przewodnictwem Arkadiusza 
Bieleckiego zajęła pierwsze miej-
sce na świecie. 
Od 15 września br. młodzież  

z Góry ponownie zajęła pierwsze 
miejsce na świecie w badaniach 
chmur. Tym samym uczniowie 
SP1 wyprzedzili uczestników  
z USA, którzy prowadzili przez 
ostatnie tygodnie. Zaraz za Górą, 
II miejsce zajęła młodzież z Brazy-
lii, a III miejsce przypadło Arabii 
Saudyjskiej. Gratulujemy i życzy-
my kolejnych osiągnięć.

AG
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Zawody strzeleckie Kałach 2018 
7 października br. na strzelnicy myśliwskiej w Górze odbyły się kolejne z  zawodów strzeleckich 
„Kałach 2018” o „Puchar Burmistrz Góry” połączone z udziałem w strzelaniu charytatywnym z 
kbks „Dycha dla Majki”. Zawody były zorganizowane przez LOK  Zarząd Rejonowy pow. Góra- 
Głogów. Uczestniczyło w nich 48 pasjonatów strzelectwa, nie tylko z powiatu górowskiego. Obecna 
była także Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wraz z zastępcą Andrzejem Rogalą, która dokonała 
otwarcia tej sportowej imprezy. Burmistrz do organizatorów skierowała życzliwe słowa, dziękując 
za przygotowanie wydarzenia, wpisującego się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 
(a była to już czwarta impreza organizowana pzrzz LOK dla uczczenia Niepodległej).

Burmistrz dziękowała za stwa-
rzanie mieszkańcom Ziemi 
Górowskiej warunków do 
rozwijania pasji strzeleckich. 
Wszystkim uczestnikom życzy-
ła wspaniałej zabawy, sporto-

wej rywalizacji oraz świetnych 
strzeleckich wyników. Celem 
zawodów było m.in. doskona-
lenie umiejętności strzeleckich, 
popularyzacja sportów strze-
leckich, integracja  strzelców, 
wyłonienie najlepszych strzel-
ców oraz zebranie funduszy na 
leczenie 6 letniej Majki. Zawo-
dy przeprowadzono w nastę-
pującej konkurencji: strzelanie 
z kbkak –  3 strzały próbne i 
10 strzałów ocenianych. Kla-
syfikacja indywidualna w kat. 
junior, senior oraz Lady. Po-
nadto uczestnicy zawodów strze-
lali z kbks z przyrządami optyczny-
mi po 10 strzałów każdy, a opłacone 
składki wspierające przeznaczono  
w całości  na leczenie i rehabilitację 
6 letniej Majki. Kierownikiem i 
prowadzącym zawody był prezes 
LOK Potoczny Bogdan, sędzią 
głównym Marek Chmielak. 
Wyniki:
W kategorii OPEN najlepsi byli: 
Daniel Podliski, Daniel Cieślak  
i Marcin Zawała (wszyscy po-
wyżej 90 pkt.). Indywidualne 
w kat. senior było podobnie: I 
miejsce - Daniel Podliski, II-
Daniel Cieślak (o miejscu zde-
cydowała dogrywka) i   III miej-
sce  - Marcin Zawała.   

Klasyfikacja indywidualna ko-
biet: I miejsce Anna Cicha, II-
Justyna Bawolska, III-Danuta 
Drzewiecka.
Klasyfikacja indywidualna ju-
niorów: I miejsce Oleszkiewicz 

Patryk, II- Skibiński Szymon, 
III-  Zdanowicz Mateusz.
Zwycięzca w kat. OPEN otrzy-
mał puchar ufundowany przez 
Burmistrz Góry, zwycięzca  

w kat. senior otrzymał pu-
char ufundowany przez Pre-
zesa ZR LOK Góra Głogów, 
a zwyciężczyni w kat „Lady” 
otrzymała puchar ufundowany 
przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Górze, natomiast 
zwycięzca w kat. junior otrzy-
mał puchar „Prezesa ZR LOK 
Góra- Głogów”. Ponadto za-
wodnicy od I do III miejsca 

otrzymali pamiątkowe medale. 
Medalami pamiątkowymi wy-
danymi przez LOK dla uczcze-
nia 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości uhonorowani 
zostali Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz i Zastępca Bur-
mistrz Andrzej Rogala.
W trakcie zawodów uczestni-
cy mogli zapoznać się także 
ze sprzętem wspinaczkowym  
i surwiwalowym, który wysta-
wiła firma ImpactZone z Leszna,  
a instruktorzy udzielali wszel-
kich porad i wskazówek dot. 
zakupu sprzętu i przetrwania 
w warunkach polowych i przy-
czynili się również do wsparcia 
akcji charytatywnej „”Dycha 
dla Majki”  
Dzięki uczestnikom zawo-
dów oraz osób, które nie brały 
udziału w zawodach, a tylko w 
akcji charytatywnej, na leczenie  
i rehabilitację 6 letniej Majki 
zebrano blisko 1 tys. zł i kwo-
ta ta zostanie wpłacona na jej 
konto. Chore dziecko hojnie 

wsparli Pani Burmistrz i  Za-
stępca Burmistrz, za co szcze-
gólnie gorąco dziękujemy.

Debaty publiczne 
W sierpniu br., w ramach pro-
jektu „Górowska Akademia 
Partycypacji” realizowanego 

przez Stowarzyszenia „Razem 
dla Kłody” i Fundację IRIS z 
Wierzowic Małych, odbyło się 
pięć debat publicznych doty-

czących poprawy przestrzeni 
publicznej w kilku miejscowo-
ściach Gminy Góra. W Kłodzie 
Górowskiej, Borszynie Małym, 
Bronowie, Czerninie Górnej 
i Zawieścicach mieszkańcy 
wspólnie dyskutowali na temat 
możliwości poprawy przestrzeni 
publicznej w ich wsiach, dowie-
dzieli się o dobrych praktykach 
zagospodarowania takiej prze-
strzeni przez społeczności lokal-
ne w innych wsiach z Dolnego 
Śląska i na terenie całego kraju, 
a także wypracowali pomysły 
zmieniające ich przestrzeń pu-

bliczną. Uczestnicy wybrali do 
debaty przestrzeń publiczną 
ważną z ich punktu widzenia. 

U jednych był to teren położ-
ny blisko świetlicy, a u innych 
teren przy placu zabaw czy bo-
isku. Wypracowane pomysły 

będą mogły być sfinansowane 
ze środków funduszu sołeckie-
go, dzięki pracy mieszkańców 
lub też w ramach społecznych 
inicjatyw, realizowanych w ra-
mach tego projektu i jeszcze  
w tym roku.
Debaty przeprowadzone zosta-
ły przez specjalistę ds. rozwoju 
obszarów wiejskich Krzysztofa 
Szustkę i architekt krajobrazu 
Jowitę Pyszczek .
Projekt dofinansowany jest ze 
środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

mm

em

Nowe ławeczki

Dla wygody mieszkańców spacerujących ul. Zieloną, wzdłuż tej 
drogi zostało zamontowanych 8 ławeczek z obmurówką. Jest to 
spełnienie zapowiedzi zamontowania tam ławek, ogloszonej na 
sesji w dniu 21 czerwca 2018 r. przez Burmistrz Góry.
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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 TOmASZ WOźNiCZKA

„Osetnopolanie” w Operze Wrocławskiej
Już po raz drugi zespół „Oset-
nopolanie” wystąpił na scenie 
Opery Wrocławskiej w ramach 
XI Festiwalu Tradycji Dolnego 
Śląska. Po raz pierwszy wystą-
pili na operowych deskach w 
2016 r. podczas IX edycji Fe-
stiwalu.
Festiwal Tradycji Dolnego Ślą-
ska ma na celu zaprezentowanie 
szerszej publiczności zarówno 
bogactwa tradycji jak i różno-
rodności dolnośląskich zwycza-
jów oraz folkloru o wyjątko-
wych walorach artystycznych.  
„Osetnopolanie” wpisali się 
swoim dorobkiem artystycz-
nym w założenia festiwalowe 
i zostali wybrani przez eksper-
tów spośród wielu zgłoszonych 
zespołów z Dolnego Śląska. 
Do udziału w Festiwalu Oset-
nopolanie zostali po raz drugi 
zarekomendowani przez Staro-
stę Górowskiego Piotra Woło-

wicza.
Na scenie zaprezentowali pol-
skie utwory ludowe „Wyszła-
bym za dziada” i „Wyjeżdżaj 
furmanku” oraz łemkowskie 
„Czom ty ne pryjszoł” i „Sme-
reka”. 
Zespół Osetnopolanie działa 
od stycznia 2015 r. pod patro-
natem Domu Kultury w Gó-
rze, który zapewnia im wspar-
cie merytoryczne. Na deskach 
Opery Wrocławskiej swoje 
umiejętności wokalne zapre-
zentowali:
Jan Słobodzian – instruktor 
muzyczny, Anna Demkowicz – 
kierownik zespołu, wokal, tam-
buryn, Paweł Demut – sakso-
fon, Andrzej Cieśliński – gitara 
basowa, Justyna Firlej – flet, 
wokal, Anna Bortnowska – bę-
ben, wokal, Joanna Białousz – 
wokal, Julia Firlej – wokal, Ka-
lina Wiśniewska – wokal.

Dla festiwalowej widowni, 
wśród której znaleźli się człon-
kowie rodzin zespołu, występ 
„Osetnopolan” dostarczył wie-
lu przyjemnych chwil. Polsko
-łemkowski repertuar i piękne 
stroje były ozdobą Festiwalu. 
Zespół otrzymał poza okolicz-
nościowym dyplomem liczne 
wyrazy uznania i podziękowa-
nia oraz nagrody rzeczowe.
- Nasz repertuar oddaje nasze 
wielokulturowe pochodze-
nie, tak charakterystyczne dla 
mieszkańców Dolnego Śląska. 
Kochamy śpiewać i cieszyć się 
życiem - powiedziała Anna 
Demkowicz – kierownik ze-
społu i zarazem sołtys Osetna, 
które jest inspiracją nazwy ze-
społu. Dodała, że występ na Fe-
stiwalu był kolejnym niezwykle 
ważnym wydarzeniem dającym 
powód do dumy, ale i zobowią-
zującym do dalszego rozwoju 
artystycznego.

Obrady XXIV Sejmu Dzieci i Młodzieży
„Posłowie pierwszego Sej-
mu Niepodległej” pod takim 
hasłem 27 września 2018 r. 

odbyła się XXIV sesja Sej-
mu Dzieci i Młodzieży. 
W obradach wzięły udział 
Anna Łukaniuk i Aleksandra 
Żmiejewska, uczennice klasy 
III Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mickiewicza  

w Górze 
Sejm Dzieci i Młodzieży 
jest projektem edukacyjnym 

skierowanym do uczniów  
w wieku 13-17 lat. Za jego 
realizację odpowiada Kance-
laria Sejmu przy współudziale 
Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, Instytutu Pamię-
ci Narodowej oraz Ośrodka 

Rozwoju Edukacji. Udział 
w projekcie w swym założe-
niu przewidział nagrodę dla 
najlepszych 230 dwuosobo-
wych zespołów z całej Pol-
ski, a jest nią udział w obra-
dach w Sali Posiedzeń Sejmu.  
Debata rozpoczęła się punk-
tualnie o godz. 10.00 i trwała 
ponad 3,5 godziny. Podczas 
posiedzenia w Sali Plenarnej 
młodzież dyskutowała nad 
przygotowanym przez siebie 
projektem uchwały dotyczącej 
popularyzacji wiedzy i pod-
kreślenia znaczenia spuścizny 
posłów pierwszego Sejmu 
Niepodległej Polski. Ponadto 
uczestnicy sesji mieli możli-
wość zadawania pytań pod 
adresem minister Edukacji 
Narodowej Anny Zalewskiej.  
Celem tegorocznej, jaki i po-
przednich sesji SDiM, jest 
kształtowanie postaw patrio-
tycznych, podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji 
narodowej oraz państwowej. 
Ma on też na celu populary-
zowanie i upowszechnianie 

wiedzy o Sejmie Ustawo-
dawczym II RP, co jest istot-
ne ze względu na 100-lecie 
odzyskania niepodległości.  

Uroczystego otwarcia se-
sji dokonał marszałek Sej-
mu Marek Kuchciński, któ-
ry w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę, że w 2018 
r. Polska obchodzi rocznice 
o doniosłym znaczeniu hi-
storycznym, a mianowicie 

550-lecie Parlamentaryzmu 
Rzeczypospolitej oraz 100-le-
cie odzyskania niepodległości.  
Następnie swoje wystąpie-
nia wygłosili: Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak, 
Mateusz Szpytma - zastęp-
ca prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz Beata Jancarz
-Łanczkowska z Ośrodka Roz-
woju Edukacji. Natomiast na 
przygotowane wcześniej przez 
młodzież pytania do Minister 
Edukacji, odpowiadał podse-
kretarz stanu Maciej Kopeć.  
Kolejnym punktem posie-
dzenia była debata o pro-
jekcie uchwały, po której 
zakończeniu uczestnicy tego-
rocznej sesji, w głosowaniu 
zdecydowali o jej przyjęciu.  
W trakcie obrad towarzyszy-

li młodzieży także wicemar-
szałkowie Sejmu RP Ryszard 
Terlecki i Stanisław Tyszka.  
Wcześniej młodzież miała 

możliwość spotkania i roz-
mowy z posłami klubów 
parlamentarnych w Sali Ko-
lumnowej a przewodniczący 
młodzieżowych obrad spotka-
li się także z marszałkiem Sej-
mu Markiem Kuchcińskim.  
Anna i Aleksandra wraz  

z innymi posłami i posłan-
kami SDiM miały możli-
wość przeżyć prawdziwą 
lekcję parlamentaryzmu.  

Możemy śmiało stwierdzić, że 
była to niesamowita przygoda, 
poznałyśmy wiele ciekawych 
osób, zawarłyśmy nowe zna-
jomości oraz miałyśmy okazję 
zwiedzić Warszawę. Zachęcamy 
wszystkich do wzięcia udziału 
w kolejnych edycjach SDiM.”- 
powiedziały uczestniczki, 
uczennice górowskiego Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych.
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OBWIESZCZENIE 
Powiatowej Komisji Wyborczej w Górze 

z dnia 1 października 2018 r. 
 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Powiatu Górowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000   

i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Górze podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych          
w wyborach do Rady Powiatu Górowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
 

Okręg wyborczy Nr 1 
 
Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 
 
1. ROGALA Andrzej, lat 62, zam. Góra 
2. NAKONECZNY Franciszek Jan, lat 59, zam. Sułków 
3. PODWIŃSKI Tadeusz, lat 68, zam. Osetno 
4. JABŁOŃSKA Katarzyna Zofia, lat 39, zam. Gola Górowska 
5. SZCZEPAŃSKA Helena Irena, lat 56, zam. Góra 
6. FIRST Piotr Waldemar, lat 55, zam. Bronów 
7. CZAJEWSKA Justyna, lat 41, zam. Ryczeń 
8. BOGUSZYK-PYPEĆ Katarzyna Magdalena, lat 36, zam. Góra 
9. GORTYCH Arkadiusz, lat 25, zam. Góra 
 
Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM 
 
1. TROJANEK Grzegorz Aleksander, lat 69, zam. Góra 
2. WOŁOWICZ Dariusz Krzysztof, lat 48, zam. Góra 
3. KORDEK-CHMIELEWSKA Agnieszka Katarzyna, lat 44, zam. Góra 
4. JAKUCZUN Jerzy, lat 70, zam. Góra 
5. BOJCZUK Walentyna, lat 74, zam. Góra 
6. GRABOWSKA Mirosława, lat 68, zam. Góra 
7. ŻYJEWSKA Urszula Elżbieta, lat 63, zam. Góra 
8. URBAŃSKI Przemysław Józef, lat 71, zam. Góra 
9. RAPIOR Karolina Anna, lat 38, zam. Góra 
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 
1. BOGUCKI Kazimierz, lat 72, zam. Góra 
2. SZALKOWSKA Anna Ewa, lat 54, zam. Góra 
3. ROLNY Tadeusz Zenon, lat 59, zam. Góra 
4. TUTKALIK Tadeusz Feliks, lat 68, zam. Góra 
5. ŻŁOBIŃSKI Mirosław, lat 58, zam. Góra 
6. KUTNY Kamil Jakub, lat 27, zam. Góra 
7. BANDOCH Krystyna Maria, lat 61, zam. Góra 
8. WILKIEWICZ Lucyna, lat 67, zam. Góra 
9. CHOCHOWSKA Dorota Ewa, lat 39, zam. Gola Górowska 
10. DĄBKOWSKI Rafał Paweł, lat 31, zam. Ligota 
 
Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU GÓROWSKIEGO 
 
1. BIERNACKI Marek Dariusz, lat 38, zam. Góra 
2. PILAWKA Tomasz, lat 33, zam. Ślubów 
3. WAWER Ryszard Krzysztof, lat 46, zam. Góra 
4. SZMYDYŃSKA Urszula Małgorzata, lat 54, zam. Góra 
5. WAŁĘGA Andrzej Henryk, lat 42, zam. Czernina Dolna 
6. MAKSYMCZUK Katarzyna Małgorzata, lat 48, zam. Chróścina 
7. KOBUS Kazimierz, lat 68, zam. Rogów Górowski 
8. MAĆKOWSKA Elżbieta, lat 63, zam. Góra 
9. HEINZE-KASPRZAK Anita Maria, lat 43, zam. Naratów 
10. REWERS Jan Antoni, lat 64, zam. Góra 
 
  
 
 
 
 

 
 

Okręg wyborczy Nr 2 
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 
1. SZYMANOWICZ Robert, lat 56, zam. Pobiel 
2. EMERLE-TUBIELEWICZ Halina, lat 67, zam. Zbaków Górny 
3. GLEŃ Katarzyna, lat 25, zam. Pobiel 
4. NICPOŃ Joanna, lat 31, zam. Ługi 
5. NIEDZIELSKI Zbigniew Zdzisław, lat 51, zam. Wrząca Śląska 
 
Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU GÓROWSKIEGO 
 
1. OWCZAREK Grażyna, lat 59, zam. Wąsosz 
2. MAKSYMIAK Krystyna Teresa, lat 68, zam. Rudna Wielka 
3. POSPIECH Wiesław Jerzy, lat 58, zam. Wąsosz 
4. TUROWSKI Sławomir Stanisław, lat 48, zam. Wąsosz 
5. KOZŁOWSKI Mateusz, lat 32, zam. Lubiel 
  
Lista nr 14 - KWW TWÓJ SAMORZĄD 
 
1. STĘPKOWSKA Klaudia Urszula, lat 36, zam. Wąsosz 
2. GRABARZ Marlena, lat 41, zam. Wąsosz 
3. KORDIAK Grzegorz Patryk, lat 38, zam. Wąsosz 
4. ALEKSANDROWICZ Eryk Dariusz, lat 51, zam. Sułów Wielki 
5. LORENC Joanna Jadwiga, lat 36, zam. Kamień Górowski 
 
 
Okręg wyborczy Nr 3 
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 
1. CZERWIŃSKI Jan, lat 56, zam. Łękanów 
2. KROCHTA Michał Tadeusz, lat 60, zam. Daszów 
3. RUTKOWSKI Antoni, lat 68, zam. Czeladź Mała 
4. WARDZAŁA Karolina, lat 30, zam. Bełcz Wielki 
5. GUMIŃSKA Małgorzata Elżbieta, lat 27, zam. Żuchlów 
6. PAWLIK Dorota, lat 57, zam. Borki 
 
Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU GÓROWSKIEGO 
 
1. PIETROWIAK Ryszard Waldemar, lat 61, zam. Żuchlów 
2. ŁAGODA Grzegorz, lat 46, zam. Jemielno 
3. SZURYNOWSKA Mariola, lat 45, zam. Niechlów 
4. SMOLIŃSKI Tadeusz Marian, lat 60, zam. Lubów 
5. GŁUSZKO Bożena Maria, lat 63, zam. Miechów 
6. WRONA Joanna Agnieszka, lat 35, zam. Psary 
 
Lista nr 15 - KWW BEATY PONA 
 
1. JÓŹWIAK Marcin Piotr, lat 40, zam. Łękanów 
2. NUCKOWSKA-CIULAK Danuta, lat 44, zam. Głobice 
3. WRÓBLEWSKI Paweł, lat 48, zam. Siciny 
4. KURDEK Katarzyna Beata, lat 46, zam. Siciny 
5. SOWA Jan, lat 67, zam. Niechlów 
6. JUSKA Aneta Teresa, lat 47, zam. Góra 
 
 
 

 
Przewodniczący 

Powiatowej Komisji Wyborczej 
w Górze 

(-) Aneta Joanna Birecka 
 AdAm NOWAK, LESZEK STuCZYK

Udział w wojewódzkich 
mistrzostwach zapewnił awans
Wrzesień obfitował w sportowe ry-
walizacje na bieżni. Uczniowie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. Janusza Korczaka w 
Wąsoszu zmagali się w biegach prze-
łajowych na szczeblu wojewódzkim 
i krajowym Mistrzostwa Dolnego 

Śląska w biegach przełajowych od-
były się 18 września 2018 r. w Ole-
śnicy. Wąsoski Ośrodek reprezento-
wało siedmioro uczniów ze szkoły 
podstawowej i branżowej szkoły  
I stopnia. Czworo uczniów zdobyło 
miejsca od I do III (na dystansach 
800 m, 2000 m i 1200 m). 
Tak wysokie noty zagwarantowa-
ły im awans do Mistrzostw Polski. 
Ogólnopolskie zawody w biegach 
przełajowych odbyły się w dniach 
21-22 września 2018 r. w Warsza-
wie. W przeddzień zawodów grupa 
czterech uczniów Ośrodka wraz  
z opiekunami udała się do Warszawy 
by wziąć udział w Ogólnopolskich 
biegowych zmaganiach.
Do Ogólnopolskiego Biegu, po re-
welacyjnych wynikach na poziomie 

wojewódzkim zakwalifikowali się: 
Dorota Galicka, Aleksandra Galic-
ka, Lucjan Janiszewski oraz Adam 
Rozlazły. 
A oto wyniki zmagań: 
- w biegu na dystansie 1200 m  
w grupie dziewcząt młodszych Ola 

zajęła 10 miejsce, a Dorota 12 miej-
sce; 
- w grupie chłopców młodszych na 
dystansie 1500 m Lucek Janiszewski 
wywalczył 7 miejsce, 
- w grupie chłopców starszych Adam 
Rozlazły na dystansie 3000 metrów 
zajął 10 miejsce. 
Adam Nowak i Leszek Stuczyk - tre-
nerzy zawodników, z dumą uczest-
niczyli ze swoimi podopiecznymi 
w biegach. Wyjazd do Warszawy 
dostarczył sporo sportowych emo-
cji, ale pozwolił także na zwiedzenie 
m.in. Pałacu Kultury i Nauki, spacer 
po Starówce i Traktem Królewskim. 
Gratulujemy awansu i życzymy dal-
szych sportowych sukcesów. 

Zaproszenie na konferencję 
22 października 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbędzie się konferencja dla nauczycieli oraz uczniów z terenu powiatu i gminy Góra pn.: 
„Filmoteka Szkolna wciąga w Olimpiadę. Wokół adaptacji i przyliterackości filmu”

Wśród podstawowych kierunków 
realizacji polityki oświatowej państwa 
w r.szk. 2018/2019 znalazły się m.in. 
kształcenie rozwijające samodziel-
ność, kreatywność i innowacyjność 
uczniów, a także rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych uczniów i nauczy-
cieli, bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów dostępnych w 
sieci. Wychodząc naprzeciw eduka-
cyjnym wymogom, ZSO w Górze 
serdecznie zaprasza na Konferencję 
dla nauczycieli i nauczycielek oraz 
uczniów, uczennic powiatu i gmi-
ny Góra pn. „Filmoteka Szkolna 
wciąga w Olimpiadę. Wokół ada-
ptacji i przyliterackości filmu”. W 
trakcie konferencji omawiane będą: 
przydatność wzmacniania wskaza-
nych kompetencji pod kątem pra-
cy z filmem i tekstem literackim, 

świadomość korzystania z mediów 
oraz przygotowanie do egzaminów 
ustnych z języka polskiego i udzia-
łu w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie  
i Komunikacji Społecznej. 
Spotkanie odbędzie się w Pracowni 
Filmoteki Szkolnej w ZSO w Górze, 
ul. Szkolna 1, w poniedziałek 22 . X. 
2018 r. w godz. 9:00 – 13:30. Spotka-
nie zorganizowano dzięki współpracy 
z Filmoteką Narodową – Instytutem 
Audiowizualnym, Polskim Instytu-
tem Sztuki Filmowej i programem 
Filmoteka Szkolna.  Osoby prowa-
dzące: Katarzyna Czubińska - ab-
solwentka studiów StART w War-
szawskiej Szkole Filmowej, filologii 
polskiej UAM w Poznaniu. Nauczy-
ciel, edukator, trener, a także mentor  
i kierownik w kursach interneto-
wych. Prowadzi warsztaty z edu-

kacji filmowej i nowych mediów, 
praktycznego tworzenia filmu ani-
mowanego, dokumentalnego oraz 
fabularnego, organizuje Filmowe 
Gry Miejskie na terenie całej Polski. 
Autorka scenariuszy lekcji filmowych 
i materiałów edukacyjnych dla PISF, 
CEO, Akademii Dokumentalnej 
Against Gravity, Cinema City, He-
lios. Prelegentka filmoznawcza przy 
akademiach Nowe Horyzonty Edu-
kacji Filmowej, Akademii Filmowej 
Otwórz Oczy!, Akademii Doku-
mentalnej, Kino Szkoła czy Akade-
mii Filmowej Multikina, Cinema 
City. Współorganizatorka ogólno-
polskiej konferencji filmoznawczej 
dla nauczycieli Przestrzenie Inspiracji 
w Lublinie. W 2015 roku otrzymała 
nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej w kategorii edukacja mło-

dego widza. 
Karol Jachymek – kulturoznawca, 
filmoznawca, doktor nauk humani-
stycznych, adiunkt w Katedrze Kul-
turoznawstwa Uniwersytetu SWPS 
w Warszawie. Stypendysta Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej (2013). 
Koordynator, wykładowca i współ-
twórca School of Ideas. Zajmuje się 
społeczną i kulturową historią kina 
(zwłaszcza polskiego) i codzienności, 
metodologią historii, zagadnieniem 
materiałów (audio)wizualnych jako 
świadectw historycznych, proble-
matyką ciała, płci i seksualności, 
wpływem mediów na pamięć in-
dywidualną i zbiorową, społeczno
-kulturowymi kontekstami mediów 
społecznościowych oraz blogo-  
i vlogosfery, a także wszelkimi prze-
jawami kultury popularnej. Współ-

pracuje m.in. z Filmoteką Szkolną, 
Nowymi Horyzontami Edukacji Fil-
mowej, Against Gravity, KinoSzkołą 
i Filmoteką Narodową – Instytutem 
Audiowizualnym. Prowadzi warsz-
taty i szkolenia dla młodzieży i do-
rosłych z zakresu edukacji filmowej, 
medialnej i (pop)kulturowej oraz 
myślenia projektowego i tworzenia 
innowacji społecznych. Autor książki 
„Film – ciało – historia. Kino polskie 
lat sześćdziesiątych”. 
Organizatorzy serdecznie zaprasza-
ją!!!  Osoby zainteresowane udziałem 
w spotkaniu proszone są o kontakt 
e-mail: sekretariat@logora.edu.pl (z 
tytułem maila: Konferencja) lub pod 
numer telefonu: sekretariat, 65-543-
23-41. 

EWELiNA WALąG
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) i § 15 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I OGRANICZONY PRZETARG USTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku
Nieruchomość położona w obrębie miejscowości Czernina, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
-  215/3 o powierzchni całkowitej 0,2000 ha, sklasyfikowana jako: RIIIb,
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą KW  LE1G/00072981/6.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góra przedmiotowa działka znajduje się w jednostce bilansowej 2.MN/U, dla 
której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Ww. nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienie na cele rolne. 
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu działki do drogi przetarg ogranicza się do właścicieli oraz posiadaczy nieruchomości przyległych, które do 
dnia 5 listopada 2018 r. złożą pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego własność lub władanie nieruchomością 
przyległą.
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 0,52 q pszenicy. 
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 LISTOPADA 2018 R. O GODZ. 900 W POK. 104   SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W 
GÓRZE.
Wadium w kwocie 3,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 listopada 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 215/3”
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał 
dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się 
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I OGRANICZONY PRZETARG USTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku
Nieruchomość położona w obrębie miejscowości Czernina, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
-  215/2 o powierzchni całkowitej 0,2000 ha, sklasyfikowana jako: RIIIb,
dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą KW  LE1G/00072981/6.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Góra przedmiotowa działka znajduje się w jednostce bilansowej 
2.MN/U, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienie na cele rolne. 
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu działki do drogi przetarg ogranicza się do właścicieli oraz posiadaczy nieruchomości przyległych, 
które do dnia 5 listopada 2018 r. złożą pisemne zgłoszenie do przetargu wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego własność lub wła-
danie nieruchomością przyległą.
Roczny czynsz wywoławczy ustalony został w wysokości 0,52 q pszenicy. 
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 LISTOPADA 2018 R. O GODZ. 1030 W POK. 104  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I 
GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 3,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 listopada 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 215/2”
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących 
podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchy-
lenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.
   

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

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie miejscowości Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 
- 483 o powierzchni całkowitej 0,2473 ha, sklasyfikowana jako: PsIII.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr  LE1G/00076339/9. 
Działka wolna jest od ciężarów i ograniczeń i hipotek.                                                               
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra                     
nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej  RM/20, dla której ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej. Przez część działki przebiega pas technologiczny 
ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii elektroenergetyczne. 
Na przedmiotowej nieruchomości posadowiony jest słup energetyczny.
Działka posiada dostęp do drogi.
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 14 września 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,  ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Komunalnych - pokój 108,tel.(65) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 24.100,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 LISTOPADA 2018 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.410,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sto złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 listopada 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 483”. 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 obec-
ność 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.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.  1490)

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie miejscowości Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
- 633/1 o powierzchni całkowitej 0,2619 ha, sklasyfikowana jako: RV.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr 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.
Działka posiada dostęp do drogi.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął w dniu 14 września 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 łącznie na kwotę 29.300,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1221 z późn. zm.).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 LISTOPADA 2018 R. O GODZ. 1000  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 2.930,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 listopada 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 633/1”. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest 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 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 sprzeda-
wanej 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.

O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonej w obrębie miasta Góra
 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Górze w rejonie ul. Lipowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1238 o powierzchni 
0,8087 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta   nr LE1G/00073752/9.
Nieruchomość nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Dostęp do działki poprzez drogę gruntową.
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej D7AG, dla której ustala się przeznaczenie jako tereny aktywności 
gospodarczej  oraz usługi i urządzenia komunikacyjne.
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność. 
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 97.600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100). 
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1221                            z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 7 marca 2018 r. i 2 sierpnia 2018 r., które zakończyły się wynikiem 
negatywnym.
7.Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych koper-
tach, najpóźniej do dnia 31.10.2018 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCINR 
1238, OBRĘB GÓRA”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty, 
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108, tel. 65 544 36 31.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 900     w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami   i 
Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości: 9.760,00 zł w kasie Urzędu Miastai Gminy 
w Górze – pok. nr 24 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góranr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 31.10.2018 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika  od zawar-
cia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
- 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 rokowaniach wymagana jest obecność 
obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie 
małżonka do rokowań z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w rokowaniach,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r.   o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 13. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonej w obrębie miasta Góra
 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowane, położone w Górze w rejonie ul. Dębowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 
nr 272/1 o powierzchni 0,5076 ha oraz działka nr 272/3 o powierzchni 0,2480 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta  nr LE1G/00081386/1.
Nieruchomości nie są wyłączone z produkcji rolnej i nie są uzbrojone. Dostęp do działek poprzez drogę gruntową.
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Góra nieruchomości znajdują się    w jednostce bilansowej, dla których ustala się : działka nr 272/1 – D4 
PSU – usługi, przemysł, bazy i składy, działka nr 272/3 – B73U – usługi nieuciążliwe.
4.  Nieruchomości podlegają zbyciu na własność. 
 5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi:
- działka nr 272/1 – 81.840,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100),
-  działka nr 272/3       -   40.000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych  00/100)
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221  z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomości były przeznaczone do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 7 marca 2018 r. i 30 lipca 2018 r., które 
zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w 
zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 15.11.2018 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminyw Górze (na parterze) z napisem „OFERTA 
NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCINR 272/1, OBRĘB GÓRA  lub NR 272/3, OBRĘB GÓRA”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje    te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty, 
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108, tel. 65 544 36 31.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 900       w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami    i Spraw Komunalnych – pok. nr 106.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości: dla działki nr  272/1 
– 8.180,00 zł , dla działki nr 272/3 – 4.000,00, na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 
31.10.2018 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 
uczestnika  od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia 
zamknięcia rokowań.
12. Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
- 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 rokowaniach wymagana 
jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka 
o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do rokowań z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z 
majątku wspólnego za cenę ustaloną w rokowaniach,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wy-
magają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
13. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 02.10.2018 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 0,3000 ha, położonej w obrębie miejscowości Czernina Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 137/4 - wykaz wywieszono również 
na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz w miejscowości Czernina Górna;
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa i i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 
Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

BURMISTRZ GÓRY  
z a p r a s z a    

do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Sołectwa Kruszyniec

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Sołectwa Kruszyniec, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 131/3 o powierzchni 0,4772 ha, skalsyfikowana jako: RV, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr  E1G/00076018/3.
Rejon lokalizacji nieruchomości nieuzbrojony.  
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od 
wpisów.
3. W Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej MN/U, dla której ustala 
się przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.  
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność. 
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100). 
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221  z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 28 lutego 2018 r. i 
12 czerwca 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie 
udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 25.10.2018 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 
i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NR 131/3, OBRĘB KRUSZYNIEC”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty, 
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewi-
cza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108, tel. 65 544 36 31.
 9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 30 października 2018 r. o godz. 1030    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami   i Spraw Komunalnych – pok. nr 104.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości: 
3.840,00 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pok. nr 24 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 
5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 25.10.2018 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w 
przypadku uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestni-
kom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezen-
tujących 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 
rokowaniach wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego małżonka należy złożyć 
do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do rokowań z zamiarem nabycia nierucho-
mości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w rokowaniach,
- 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.
13. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ GÓRY  

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

położonej w obrębie Sołectwa Radosław
 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Sołectwa Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 137/1 o powierzchni 
0,1561 ha, skalsyfikowana jako: PsIV, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00076339/9. 
 Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.  
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.
2.  Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami, ciężarami oraz hipoteką. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
3. W Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość znajduje sięw jednostce bilansowej RM/46, dla której ustala się przeznaczenia na tereny zabudowy 
zagrodowej.
4.  Nieruchomość podlega zbyciu na własność. 
5. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100). 
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1221  z późniejszymi zmianami).
6. Nieruchomość była przeznaczona do zbycia w drodze dwóch kolejnych przetargów przeprowadzonych w dniach 25 kwietnia 2018 r. i 25 lipca 2018 r., które zakończyły się 
wynikiem negatywnym.
7.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny przesłać na adres Urzędu lub złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych koper-
tach, najpóźniej do dnia 12.11.2018 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze (na parterze) z napisem „OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI 
NR 137/1, OBRĘB RADOSŁAW”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty, 
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Spraw Komunalnych – pok. nr 108, tel. 65 544 36 31.
9. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 900   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami                   
i Spraw Komunalnych – pok. nr 104.
10. W celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości: 2.600,00 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
w Górze – pok. nr 24 lub na konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226, najpóźniej do dnia 12.11.2018 r.
11. Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika  od zawarcia 
umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
12. Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
- 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 rokowaniach wymagana jest obecność 
obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie 
małżonka do rokowań z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w rokowaniach,
- 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.
13. Organizator rokowań ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

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.6840.54.2018  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego użytkowego- garażu, znajdującego 
się w budynku położonym w Górze przy ul. Małej nr 23. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
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   
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.6840.77.2018  
w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego użytkowego- garażu, znajdującego 
się w budynku położonym w Górze przy ul. Adama Mickiewicza. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
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   
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.6840. 
31.2018  w sprawie przeznaczenia  o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w 
Górze przy ul. Wrzosowej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1206/16  o powierzchni 0,0891 ha i 1206/17 o powierzchni 0,0906 ha.  Wykaz 
wywieszono również  na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
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   
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.6840. 31.2018  
w sprawie przeznaczenia    do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Górze przy ul. 
Wrzosowej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1206/12   o powierzchni 0,1168 ha, 1206/13 o powierzchni 0,1032 ha oraz  1206/14 o powierzch-
ni 0,1337 ha.  Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
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   
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.6840. 73.2018  w 
sprawie przeznaczenia  o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej     w Górze przy ul. Wrzo-
sowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1206/4  o powierzchni 0,0449 ha. Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
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   
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.6845.19.2018 
w sprawie przeznaczenia    do sprzedaży w trybie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Górze os. Kazimierza  Wielkiego, 
oznaczonej jako część działki nr 633/15 o powierzchni 0,0053 ha.   Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
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 WYKAZÓW NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 21.09.2018 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 rolnej o powierzchni całkowitej 0,6685 ha, położonej w obrębie miejscowości Stara Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 108/21 - wykaz wywieszono również     na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz miejscowości Stara Góra;
- nieruchomości o powierzchni całkowitej 0,3000 ha, położonej w obrębie miejscowości Wierzowice Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 102/4 - wykaz wywieszono również                     na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra oraz miejscowości Wierzowice Wielkie.
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 TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 25.09.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miastai Gminy w Górze (obok pok. nr 106) wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy: 
- nieruchomości o powierzchni całkowitej 0,6234 ha, położonej w obrębie miasta Góra, oznaczonejw ewidencji gruntów jako działka nr 1232.
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościai i Spraw Komunalnych – pok. 108 – Urząd Miasta i Gminy, 56-200 
Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

O G Ł O S Z E N I E 

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

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

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości:
1. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położonym w Górze przy   ul. Tadeusza Kościuszki nr 29, na działce nr 1017/51 o powierzchni 0,0168 ha, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00095947/3 i której właścicielem jest Gmina Góra. Sprzedaży podlega lokal niemieszkalny użytkowy- garaż o ogólnej 
powierzchni 22,88 m2 wraz z udziałem w „nieruchomości wspólnej”. W garażu ściany wykonane są z cegły ceramicznej nieotynkowane, zamontowana jest brama wjazdowa 
drewniana dwuskrzydłowa, podłoga betonowa, brak czynnej instalacji elektrycznej i wodnej.
2. Udział w „ nieruchomości wspólnej” wynosi 2288/14012. 
3. Nieruchomość jest zlokalizowana na terenach określonych, jako zabudowa wielorodzinna o niskiej intensywności oraz garaże, usługi nieuciążliwe i urządzenia komunika-
cyjne.  Nieruchomość znajduje się w ścisłej strefie „ A” ochrony konserwatorskiej
4. Lokal niemieszkalny użytkowy- garaż jest przeznaczony do zbycia na własność. 
5. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w „nieruchomości wspólnej” wynosi 12.820,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).
Sprzedaż lokalu oraz udziału w „nieruchomości wspólnej” następuje na warunkach określonych  w art. 43 ust.1, pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późniejszymi zmianami),   – podlegają zwolnieniu od podatku VAT. 
6. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.
7. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami   i Spraw Komunalnych - pok. nr 106, tel. 0655443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze- www.gora.com.
pl- w dziale PRZETARGI.
8. Wadium w wysokości 1280,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić gotówką, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r. – na 
konto Gminy Góra PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr 1017/51 - garaż” lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy – pok. 
nr 24 (na parterze).
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZINIE 9:00   W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA  I GMINY W GÓRZE (POK. NR 106).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
•	 w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
•	 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- wydruk    z CEIDG, dowód tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
•	 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 
przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną  
w przetargu,
•	 w przypadku osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał wpłaty 
wadium,
•	 pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo (upoważnienie),
•	 nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wyma-
gają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami   z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami) - upłynął w dniu      14 września 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, 
wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się    w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetar-
gu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty 
zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.     

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZÓW  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ

Burmistrz Góry informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 /I-piętro obok  pokoju 106/ zostały 
wywieszone wykazy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
Góra, ul. Głogowska 44/10
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych– pok.106 Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze ul. Mickiewicza 1. 
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Powiatowe Zawody Strzeleckie dla UCZNIÓW 
We wrześniu br. na strzelnicy myśliwskiej w Górze odbył się IV Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrz Góry, którego organizatorem była Liga Obrony Kraju, na 
czele z Prezesem Zarządu Rejonowego Bogdanem Potocznym. W Turnieju udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Izabela Baranowska, a także radny Rady Miejskiej Góry Jacek Szczerba. 

Tegoroczne zawody strzeleckie 
wpisują się w Program Obchodów 
100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w Gminie Góra, 

których kulminacyjnym punktem 
będą uroczystości w dniu 11 listo-
pada w Górze. Uroczystego otwar-
cia Turnieju dokonała Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz, która 
pogratulowała organizatorom przy-
gotowania kolejnej edycji imprezy 
jak zawsze na wysokim poziomie. 
Na ręce Prezesa Bogdana Potoczne-
go złożyła podziękowanie wraz ze 
słodkimi upominkami dla wszyst-
kich uczestników i opiekunów. 
Wszystkim zawodnikom biorącym 
udział w strzelaniu Burmistrz Góry 
życzyła pomyślności w rywalizacji 
sportowej, energii w doskonaleniu 

umiejętności strzeleckich, a z okazji 
100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, by wartości nie-
podległościowe stały się filarem do 
podejmowania walki w myśl zasady 
„fair play”, odzwierciedlając system 
wartości jakim jest pokój, prawda, 

tolerancja, szlachetność i uczciwość. 
Na starcie zawodów pojawiła się bar-
dzo liczna reprezentacja szkół  m.in. 
z Góry, Niechlowa, Czerniny,  Sicin, 

a z Wąsosza przybyła klasa wojskowa 
z tamtejszego LO.  Bardzo cieszy tak 
duże zainteresowanie sportem strze-
leckim wśród młodzieży  i wsparcie 
dla tej inicjatywy przez nauczycieli. 
Ponad 47 młodych zawodników 
i zawodniczek wysłuchało zasad 
bezpieczeństwa i spraw organiza-
cyjnych na zawodach strzeleckich. 
Młodzi zawodnicy rywalizowali    
w kategorii 3 -osobowe drużyny 
oraz o najlepszy wynik indywidu-
alny  z karabinków sportowych na 
dystansie 50 metrów z postawy leżą-
cej. Nad prawidłowym przebiegiem 
czuwał kierownik zawodów  Bogdan 

Potoczny oraz  Jacek Szczerba, który 
sprawnie podliczał wyniki uzyskane 
przez poszczególne drużyny. Były 
emocje   i dużo śmiechu. Wyniki 
cieszyły. Organizatorzy postanowi-
li   przeprowadzić konkurencję do-
datkową tj. rzut atrapą granatu do 

celu.  Konkurencja ta cieszyła się nie-
małym zainteresowaniem, a udział  
w niej wzięli także opiekunowie 
poszczególnych grup. Upominki  

w postaci kamizelek taktycznych 
ufundowała firma  Philippe & Jack 
Odzież Specjalna. Góra. W kon-
kursie indywidualnym o główną 
nagrodę, karabinek pneumatyczny 
Hatsan AirTact ufundowany przez 
firmę Sharg.pl z Warszawy  potrzeb-
na była dogrywka  pomiędzy Patry-
kiem Oleszkiewiczem (SP1. Góra)  
i Adrianem Gorwą (SP.1 Góra) 
bowiem w finale rywalizacji uzy-
skali po 86 punktów.  Dogrywkę 
przeprowadzono na zasadach „po-
jedynku strzeleckiego”. Zawodnicy 
mieli do strącenia na dystansie 50 
metrów po 3 rzutki myśliwskie i 

tylko 3 naboje. Liczył się wynik i 
czas  rywalizacji. Lepszym okazał się 
Patryk Oleszkiewicz i to on wygrał 
wiatrówkę, która została przekaza-
na rodzicom. Wszyscy zawodnicy  
i opiekunowie mogli posilić się pysz-
nymi pierogami przygotowanymi 

na tę okazję przez firmę  Rosette. 
Uroczystego podsumowania i za-
kończenia zawodów dokonała Bur-
mistrz Góry gratulując wyników  
i zapraszając na kolejne zawody or-
ganizowane przez LOK Góra. 
Wyniki:
1. Szkoła Podstawowa  nr 1. Góra 
239 pkt. 2.  Szkoła Podstawowa  nr 
1. Góra 217 pkt. 3. Zespół Szkół  
w Niechlowie  208 pkt.
Indywidualne:
1. Patryk Oleszkiewicz 86 pkt. (do-
grywka), 2. Adrian Gorwa 86 pkt. 
(dogrywka), 3. Milena Piotrowska 
85 pkt.
Opiekunowie:
1.Piotr Mrówka 88 pkt,   2. Piotr 
Brojek 76 pkt, 3. Piotr Mendyka 73 
pkt.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za   bezpieczną zabawę i za-
praszamy na następne zawody oraz 
spotkania organizowane przez LOK 
Góra. Ogromne podziękowania za 
wsparcie   w organizację zawodów    
i promocję strzelectwa dla Pani 
Burmistrz Góry Ireny Krzyszkie-
wicz,  Firmy Sharg.pl  i Panu Artu-
rowi Łuszczekowi z Warszawy  za 
dobry klimat współpracy i przeka-
zaną nagrodę główną w konkursie 
indywidualnym. Philippe & Jack 
odzież specjalna Góra Pan Jacek 
Jakubczyk za ufundowanie nagród 
w konkurencji „rzut granatem”. Fir-
mie Rosette za niesamowity kate-
ring . DZIĘKUJEMY!!!

V Bieg Dziczkiem
W dniu 23 września br.  odbył się tradycyjny już, bo V Bieg Dziczkiem. 
Trasa wiodła leśnymi dróżkami na terenie Nadleśnictwa Góra Śl., ozna-
czona była co 1 km strzałkami pokazującymi kierunek. Na trasie biegu 
znajdowały się punkty kontrolne, których ominięcie wiązało się z dys-
kwalifikacją. Biegacze na trasie mieli też zapewnione punkty z wodą do 
picia, o co dbali wolontariusze. W trakcie zawodów obecna była również 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, która na zakończenie wręczała naj-
lepszym zawodnikom medale i nagrody. Wyniki: 
Bieg główny OPEN 10 km M
1. Lamperski Marcin, 2. Kużaj Grzegorz, 3. Zagubień Wojciech
Bieg główny OPEN 10 km K
1. Lorenc Joanna, 2. Dziopa-Kan Anna, 3. Wrzeszcz Eweelina.
OPEN 5 km M
1. Tomkowiak Rafał, 2. Walkiewicz Paweł, 3. Gajkowski Andrzej
OPEN 5 km K
1. Gieda Elżbieta, 2. Gruchała Agnieszka, 3. Ślęzak Lidia
OPEN 10 km Powiat Góra K
1. Olejnik Agnieszka, 2. Dyjach Anna, 3. Sokołowska Agnieszka
OPEN 10 km Powiat Góra M
1. Paterek Grzegorz, 2. Ćwian Marcin, 3. Macyga Tomasz
Najszybsi mieszkańcy Miasta i Gminy Góra
Dyjach Anna i Zagubień Wojciech
Organizacja Biegu Dziczkiem jest nie tylko popularyzacją biegania jako 
takiego, ale również promocją miasta i gminy Góra, służy promowaniu 
terenów leśnych Nadleśnictwa Góra Śląska, propagowaniu zdrowego 
trybu życia i aktywnej rekreacji oraz prezentacji walorów krajoznawczych 
ziemi górowskiej.  Organizatorami tegorocznych zmagań biegaczy na 
trasie 5,6 i 10 km byli: Sklep biegowy - Joanna Gezela – EuforiaBiegacza.
pl, Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza, Urząd Miasta i Gmi-
ny Góra, Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze. Organizatorzy dziękują 
również DGR RACING TEAM, którzy prowadzili bieg dla dzieci oraz 
zabezpieczali zawodników biegu głównego. 
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