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Wybory do Rady Miejskiej i 1. Sesja
21 października br. odbyły się wybory samorządowe na Burmistrza Góry  
i radnych do Rady Miejskiej. Natomiast w dniu 19 listopada miała miejsce 
pierwsza sesja Rady Miejskiej w nowym składzie.

czytaj str. 3

Z myślą nie tylko o seniorach
18 października br. odbyło się uroczyste zakończenie rewitalizacji  
i otwarcie pięknego obiektu, jakim stał się budynek byłego internatu przy 
ul. Kościuszki.

czytaj str. 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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Rondo coraz bliżej budowy
Biuro projektowe A-PROPOL z Gliwic opracowuje obecnie do-
kumentację na przebudowę skrzyżowania ul. Podwale, Dwor-
cowej i Al. Jagiellonów w celu wybudowania skrzyżowania typu 
rondo (czterowylotowe). Dokumentacja dla tego rozwiązania 
jako najmniej kolizyjnego dla ruchu kołowego i pieszego, przy-
gotowywana jest do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
Wybrane do realizacji rondo typu małego jest najlepsze do re-
alizacji z punktu widzenia zachowania warunków przepusto-
wości, przejezdności dla pojazdu normatywnego. Nie wymaga 
ingerencji w działki prywatne.

Rondo będzie doświetlone no-
wym oświetleniem drogowym 
i oświetleniem przejść dla pie-
szych, a pasy ruchu wlotów  
i wylotów zostaną wydzielone 

wyspami. Powstaną również 
nowe chodniki z kostki gra-
nitowej i płyt chodnikowych. 
Parametry techniczne opisujące 
projektowane rondo: 
- średnica zewnętrzna ronda 
28m, 
- średnica wyspy centralnej 
12m,
- szerokość pierścienia najazdo-
wego 2,0m, 
- szerokość jezdni na rondzie 
6,0m , 

- szerokość wlotów 4,0m (ul. 
Podwale DW323, 324; ul. Ja-
giellonów), 
- szerokość wylotów 4,5m (ul. 
Podwale DW323, 324; ul. Ja-

giellonów), 
-szerokość by passu 5,0m. 
 
Projekt wykonuje Biuro Projek-
tów A-PROPOL (GLIWICE). 
Zadanie to realizowane jest 
we współpracy z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu, przy wkładzie finansowym 
Gminy Góra - 87 391,50zł (co 
stanowi 50% ).

AG

Nowa nawierzchnia drogi i chodników 
na ul. Kwiatowej
Zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania in-
westycyjnego pn.:  ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników 
ul. Kwiatowa w m. Góra”.

W związku z zadaniem wyko-
nana została nowa nawierzch-
nia chodników oraz jezdni  

z masy bitumicznej. W celu zre-
alizowania zadania wykonano 
następujące prace: frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr.   
4 cm  z wywozem materiału  
z rozbiórki; mechaniczne roze-
branie nawierzchni chodnika 
wraz z podbudową; regulacja 
pionowa studzienek dla zawo-
rów wodociągowych i gazowych; 
regulacja pionowa studzienek 
telefonicznych; regulacja pio-
nowa studzienek dla włazów 
kanałowych; regulacja pionowa 
studzienek dla ulicznych kratek 
ściekowych; zjazdy - nawierzch-
nia z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm; chodniki - nawierzch-
nia z kostki brukowej betonowej 

gr.  6 cm; nawierzchnia z mie-
szanki mineralno-asfaltowej AC 
11 W - warstwa wiążąca gr.  4 

cm; nawierzchnia z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 5 S - 
warstwa ścieralna gr. 3 cm. Po-
nadto w ramach zadania wyko-
nano wymianę części kanalizacji 
deszczowej o dł. 170mb.

Wykonawcą robót jest Przed-
siębiorstwo Drogowo-Me-
lioracyjne „DROGOMEL”  
A. Skoczylas - K. Głuszko 
Spółka Jawna. Wartość zadania 
611 583,06 zł. z 60-miesięczną 
gwarancją na wykonane roboty 
budowlane. Termin wykonania 
zamówienia - 31.10.2018 r.

AG

Inwestycja przy ul. Narutowicza 

Zakończono realizację zadania 
inwestycyjnego pn. Wykonanie 

elewacji wraz z przebudową 
klatki schodowej w budynku 
komunalnym przy ul. Naruto-
wicza 10 w m. Góra”.  W ra-
mach zadania wykonano prace 
budowlane na klatce schodowej 
oraz na elewacji zewnętrznej. 
Wykonawcą prac była firma Ho-
me-System Sp. z o.o. z siedzibą  
w Lesznie. 

Wartość wykonanych prac to 
kwota 107 429,35 zł.

AG

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 

W dniu 23 października br. 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu podpisała umowę  
z firmą STRABAG Sp. z o.o. na 
realizację zadania „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 324 na 
odcinku – ul. Wrocławska w m. 
Góra do m. Kłoda Górowska” – 
etap I.
Wartość podpisanej umowy to 
kwota 2 982 386,22 zł, w tym 
dofinansowanie Gminy Góra  
w kwocie 923 000,00 zł. 
I etap zadania obejmuje prze-
budowę drogi wojewódzkiej nr 
DW 324 w zakresie wymiany 
konstrukcji nawierzchni jezd-
ni oraz chodników na odcinku 
od ul. Podwale do skrzyżowania 
z ul. Łąkową (590 m). Termin 
wykonania – 31.05.2019 r.

Jeżeli warunki pogodowe po-
zwolą to jeszcze w tym roku 
Wykonawca rozpocznie wy-
mianę nawierzchni chodników. 
Równolegle prace ma prowa-
dzić ENEA OŚWIETLENIA 
który wymieni słupy oświetle-
nia drogowego znajdujące się 
na przebudowywanym odcinku 
ul. Wrocławskiej oraz wyko-
na instalację oświetleniową dla 
doświetlenia trzech przejść dla 
pieszych.
II etap to przebudowa jezdni od 
ul. Łąkowej do Kłody Górow-
skiej.

AG
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Wyniki wyborów na Burmistrza Góry
Chmiel Adam Adolf – KWW Ruch Społeczny Mieszkańców – 1021 

głosów

Frączkiewicz Teresa – KW Prawo i Sprawiedliwość – 1900 głosów

Krzyszkiewicz Irena Teresa – KWW Ireny Krzyszkiewicz – 4242 głosy

BURMISTRZEM GÓRY ZOSTAŁA 
IRENA KRZYSZKIEWICZ

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Góry 
– radnymi zostali:

1. Biernacki Tadeusz Bogusław - KWW Ireny Krzyszkiewicz
2. Chmiel Adam Adolf - KWW Ruch Społeczny Mieszkańców
3. Ciastoń Leszek – KW Prawo i Sprawiedliwość
4. Czyż Bartłomiej Dawid – KWW Barłomiej Czyż
5. Dąbrowski Kazimierz Julian - KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Drozdowski Henryk Edmund - KWW Ireny Krzyszkiewicz
7. Fortecki Mieczysław Bogusław - KWW Ruch Społeczny Miesz-

kańców
8. Iciek Zygmunt Tadeusz - KWW Ireny Krzyszkiewicz
9. Kupiecki Karol Krzysztof - KWW Ruch Społeczny Mieszkańców
10. Liśkiewicz Maciej - KWW Ireny Krzyszkiewicz
11. Makles Małgorzata Halina - KWW Ireny Krzyszkiewicz
12. Przybylski Zbigniew Szczepan - KWW Ireny Krzyszkiewicz
13. Szczerba Jacek - KWW Ireny Krzyszkiewicz
14. Szuper Arkadiusz Sławomir - KWW Ireny Krzyszkiewicz
15. Ziombra Janina Barbara - KWW Ruch Społeczny Mieszkańców

I Sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
Sesja odbyła się w dniu 19 listo-
pada br. Obrady rozpoczął rad-
ny senior Kazimierz Dąbrowski. 

Tradycyjnie, na początku radni 
zgromadzeni w sali konferen-
cyjnej wysłuchali hejnału Góry. 
Następnie głos zabrała  Prze-
wodnicząca Miejskiej Komisji 
Wyborczej Julita Kruszka, która 

wręczyła radnym zaświadczenia 
o wyborze. Wszyscy radni złoży-
li ślubowanie, którego rotę od-

czytał Kazimierz Dąbrowski, a 
radnych do złożenia ślubowania 
wyczytywał najmłodszy radny 
Karol Kupiecki. W dalszej części 
przystąpiono do wyboru Prze-
wodniczącego Rady. W wyniku 

głosowania tajnego Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Góry 
na lata 2018-2023 wybrany 

został radny Arkadiusz Szuper. 
Po wyborze prowadzenie obrad 
przejął nowy Przewodniczą-
cy RM. Następnie  Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz z rąk 
Przewodniczącej MKW odebra-
ła zaświadczenie o wyborze oraz 
złożyła ślubowanie. Z tej okazji 
Przewodniczący RM  wręczył 
Burmistrz Góry bukiet czerwo-
nych róż.  Podczas swojego wy-
stąpienia Burmistrz podzięko-
wała wszystkim mieszkańcom 
za społeczny mandat zaufania 
i możliwość dalszego rozwoju 
Gminy Góra. Podziękowania 
skierowane zostały także do by-
łych i obecnych radnych, soł-
tysów, kierowników gminnych 
instytucji oraz naczelników i 
pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy w Górze. Podziękowa-
nie wraz z bukietem kwiatów 
otrzymał również były Przewod-
niczący Rady Miejskiej Góry 
Jerzy Kubicki. W dalszej części 
Burmistrz przedstawiła zadania, 
jakie będzie chciała realizować 
w nowej kadencji oraz zaprosi-
ła wszystkich radnych, sołtysów 
i mieszkańców do współpracy. 
Zaplanowane zadania znajdują 
się w Strategii Rozwoju Mia-
sta i Gminy Góra na lata 2015 
– 2025. Będą to m.in. dokoń-
czenie budowy drugostronnego 
zasilania Miasta i Gminy Góra; 
tworzenie korzystnych warun-
ków do pozyskania inwesto-
rów, w tym do działalności  w 

WSSE; współpraca z Samorzą-
dem Województwa Dolnoślą-
skiego przy budowie obwod-
nicy Góry, budowie ronda na 
ul. Podwale  oraz przebudowie 
dróg i chodników – ul. Wro-
cławska do m. Szedziec, Góra 
– Leszno, Stara Góra; budowa 
nowych dróg i chodników w 
mieście i na wsi: Góra, Bronów, 
Borszyn Mały, Borszyn Wielki, 
Chróścina, Radosław, Czer-
nina Dolna, Czernina Górna, 
Glinka, Grabowno, Rogów 
Górowski, Ślubów, Ułanka, 
Zawieścice oraz przebudowa 
drogi Czernina do drogi S5 (we 
współpracy z Gminą Rydzyna), 
przebudowa Przedszkola Nr 
3 przy ul. Piastów i remonty 
pozostałych placówek oświato-
wych; budowa boisk przy szkole 
w Ślubowie, Brzeżanach, Glin-
ce; budowa PUMPTRACKU 
oraz ścianki wspinaczkowej;  re-
monty obiektów zabytkowych, 

świetlic wiejskich, remont ka-
plicy cmentarnej i wytyczenie 
nowych ciągów komunikacyj-
nych, budowa ścieżek rowero-
wych; kontynuacja rewitalizacji 
miasta Góra – pl. B. Chrobrego 
oraz przyległych ulic, rewitali-
zacja zbiornika wodnego przy 
ul. Szkolnej wraz z zagospo-
darowaniem terenu i budową 
placu zabaw oraz rewitalizacja 
terenów zielonych; wprowadze-
nie Górowskiej Karty Seniora. 
Zaplanowane są też inwestycje 
w infrastrukturę zdrowotną i 
medyczną we współpracy z sa-
morządem powiatowym (roz-
mowy zostaną podjęte, gdy 
tylko syndyk przekaże budynek 
szpitala Starostwu), moderniza-
cja oczyszczalni ścieków w Gó-
rze i budowa nowych mieszkań 
w ramach programu – Miesz-

kanie Plus; współfinansowanie 
zakupu sprzętu dla Policji i PSP 
w Górze oraz wsparcie sprzęto-
we dla OSP (zakup samochodu 
średniego dla OSP w Starej Gó-
rze). Ma zostać powołany do ży-
cia budżet obywatelski (w wys. 
200 tys. zł: 100 tys. miasto i 
100 tyś. dla wsi) oraz rozwinięte 
konsultacje społeczne z miesz-
kańcami w ważnych sprawach 
dla gminy i poszerzenie pola do 
działania dla organizacji poza-
rządowych, których w Gminie 
Góra działa ponad 60. I jak po-
wiedziała Burmistrz plany do 
zrealizowania są ambitne, ale re-
alne bo „sztuką jest krytykować 
konstruktywnie lub jak mówią 
niektórzy „pięknie się różnić”. 
Przedstawiony program ma 
charakter otwarty i będzie uzu-
pełniony w wyniku pracy Rady 
Miejskiej Góry wraz z uzasad-
nionymi wnioskami mieszkań-
ców czy też środowisk społecz-

nych. Zapraszam wszystkich 
do współpracy i współdziałania 
– powiedziała na zakończenie 
Burmistrz Góry.
Po wyczerpaniu porządku obrad 
i przekazaniu radnym informa-
cji dotyczących spraw organi-
zacyjnych Przewodniczący RM 
zakończył obrady pierwszej sesji 
w nowej kadencji.  

E. mAćKOwSKA

Irenie Krzyszkiewicz 
już po raz 4. powie-
rzono funkcję Bur-
mistrza Góry
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LV sesja Rady Miejskiej Góry kadencji 2014-2018
W sali narad Starostwa Powiatowego w Górze w dniu 15.10. br. odbyła się LV sesja Rady Miejskiej Góry. Obrady rozpoczęły się odsłuchaniem hejnału Góry oraz 
uczczeniem minutą ciszy zmarłego Kierownika Biura Obsługi Organów Gminy śp. Ryszarda Szlafki. Następnie obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki, który przywitał obecną Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz wraz z Zastępcą Andrzejem Rogalą, radnych, kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, naczelników wydziałów UMiG oraz sołtysów sołectw Gminy Góra. 

W dalszej kolejności radni 
przyjęli protokoły z L, LI, LII, 
LIII, LIV sesji Rady Miejskiej 
Góry oraz wysłuchali spra-
wozdania Burmistrza Góry z 
działalności w okresie między-

sesyjnym. Burmistrz w okresie 
międzysesyjnym wydała 110 
zarządzeń, głównie dotyczą-
cych wydzierżawienia mienia, 
zmieniające plan dochodów i 
wydatków, powołania komi-
sji przetargowych. Wszczęto 
również postępowania doty-
czące zamówień publicznych 
m.in. dotyczące dostaw energii 
elektrycznej, budowy drogi z 
OKW na os. Mieszka z ciągiem 
pieszo-rowerowym, przebudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 323  
w zakresie budowy chodnika we 
wsi Stara Góra i wiele innych 
istotnych dla poprawy standar-
du życia mieszkańców Gminy 
Góra. Burmistrz przypomniała 
również genezę realizacji drugo-
stronnego zasilania. Szczegóły 
realizacji drugostronnego zasila-
nia i kolejnych podejmowanych 
działań w tym zakresie omówił 
Dyrektor ELBUD-u, obecny na 
sesji. Początek prac nad tą inwe-
stycją to rok 2013, a wykonanie 
przewiduje się na 2019 r. I jak 
powiedział „sześć lat planowa-
nia i pół roku wykonania”, ale 
to wynika z poszczególnych eta-
pów prac (ogłoszenie przetargu 

na wykonanie, wytyczenie trasy 
z uwzględnieniem założeń Na-
tura 2000, uzyskanie wszystkich 
stosownych pozwoleń, aktów 
notarialnych, zawarcie porozu-
mień z podmiotami i osobami 

fizycznymi, przez których dział-
ki będzie przechodziło zasilanie, 
a jest ich 246 itp. działania. Po-
stronnemu mieszkańcowi tak 
długi okres planowania może się 
wydać nieco dziwny, ale spraw 
proceduralnych, usankcjonowa-
nych przepisami prawa po pro-
stu nie da się ominąć.
Następnie radni podjęli uchwa-
ły: zmieniającą uchwałę budże-
tową Gminy Góra na rok 2018; 
zmieniającą wieloletnią pro-
gnozę finansową Gminy Góra, 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego; zmieniającą uchwałę 
w sprawie trybu prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej;  
w sprawie utworzenia Ośrodka 
Dziennego Pobytu Osób Star-
szych i Mieszkań Chronionych 
w Górze; w sprawie szczegóło-
wych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych w Ośrodku Dzien-
nego Pobytu Osób Starszych  
i Mieszkań Chronionych w Gó-
rze; w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodku wsparcia 

- w Ośrodku Dziennego Po-
bytu Osób Starszych i Miesz-
kań Chronionych w Górze;  
w sprawie uchwalenia „Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektrycz-

ną i paliwa gazowe dla Miasta  
i Gminy Góra na lata 2018 – 
2032”; zmieniającą uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa 
Dolnośląskiego; w sprawie 

upoważnienia Burmistrza Góry 
do zawarcia porozumienia mię-
dzygminnego z gminą Jemiel-
no dotyczącego przekazania 
infrastruktury wodociągowej 
położonej na terenie Gminy Je-
mielno. Radni, po wysłuchaniu 
stanowiska Komisji, właściwych 
dla omawianego zagadnienia, 
przyjęli wszystkie uchwały jed-
nogłośnie, 21. głosami „za”. 
Podczas poszczególnych głoso-
wań zgromadzeni zapoznali się 
z prezentacją dotyczącą realizacji 
drugostronnego zasilania ener-
getycznego Gminy Góra, którą 
przedstawił Dyrektor firmy EL-
BUD Jarosław Borowski oraz 
prezentacją dotyczącą „Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla Miasta  
i Gminy Góra na lata 2018 – 
2032”, którą zaprezentował To-
masz Pawelec. W dalszej części 
Przewodniczący ogłosił interpe-
lacje i zapytania radnych. W tym 
momencie wystąpili Przewodni-
czący Komisji Rady Miejskiej 
Góry (R. Borawski, A. Jędrycz-
ka, M. Dziewic, A. Chmiel, A. 
Szuper, Z. Przybylski), którzy 
dokonali podsumowania mija-
jącej kadencji, dziękując za bar-

dzo aktywną i wzorową współ-
pracę. Podziękowania złożył 
również najstarszy z radnych B. 
Barna. W imieniu wszystkich 
radnych Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Kubicki wraz 
z Wiceprzewodniczącym Zyg-
muntem Iciekiem na ręce Bur-
mistrz Góry Ireny Krzyszkie-
wicz wręczyli kosz czerwonych 
róż w podziękowania za 4-letnią 
współpracę. Burmistrz Góry 
dziękując za 4 lata wspólnej  
z radnymi pracy podkreśliła, że 
miniony okres to sukces całej 
Rady, kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy i soł-
tysów, którzy podejmują oddol-
ne inicjatywy. W dalszej części 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Góry Jerzy Ku-
bicki podziękowali wszystkim 
radnym za pracę w mijającej 
kadencji. Podziękowania otrzy-
mali także sołtysi sołectw Gmi-
ny Góra. Na zakończenie obrad 
wykonano pamiątkowe zdjęcie 
Rady Miejskiej Góry kadencji 
2014-2018.

LVI sesja Rady Miejskiej Góry
9 listopada br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Górze odbyła się nadzwyczajna LVI sesja 
Rady Miejskiej Góry. W obradach udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Skarbnik 
Miasta i Gminy Góra Marek Balowski oraz Sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz Otto. 

Podczas sesji radni zapoznali się 
z informacją o stanie realiza-
cji zadań oświatowych Gminy 
Góra za rok szkolny 2017/2018 
oraz obwieszczeniem w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tek-
stu uchwały w sprawie  ustale-
nia regulaminu określającego 
wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia na-
uczycieli oraz szczegółowych 
warunków ich przyznawania  
w szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez Gminę Góra. 
W kolejnej części radni podjęli 
następujące uchwały: zmienia-

jącą uchwałę w sprawie utwo-
rzenia Ośrodka Dziennego Po-
bytu Osób Starszych i Mieszkań 
Chronionych w Górze; w spra-
wie Programu współpracy Gmi-
ny Góra z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2019; 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
Statutu Gminy Góra; zmienia-
jącą uchwałę budżetową Gminy 
Góra na rok 2018; zmieniającą 
wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Góra; w sprawie emi-
sji obligacji komunalnych oraz 

zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu; zmieniającą uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa 
Dolnośląskiego; zmieniającą 
uchwałę w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budże-
towej. W dalszej części Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Góry Jerzy Kubicki ogłosił wol-
ne głosy i wnioski, a następnie 
obrady zostały zakończone.

AG

AG, Em
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K. ŚwiąTKiEwiCZ

Z myślą nie tylko o seniorach
18 października br. odbyło się uroczyste zakończenie rewitalizacji i otwarcie pięknego obiektu, jakim stał się budynek byłego internatu przy ul. Kościuszki. 

Przypomnijmy – obiekt ten 
został przekazany nieodpłatnie 
Gminie Góra przez Starostwo 
Powiatowe. Przeznaczeniem 
jego było zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych mieszkań-

ców Gminy Góra, przebudowa  
w celu utworzenia dzienne-
go pobytu osób starszych oraz  
przebudowa w celu udostępnie-
nia mieszkań chronionych. Na 
realizację zadania  „Przebudowa 
budynku byłego internatu w m. 
Góra w celu utworzenia dzien-
nego pobytu osób starszych” 
Gmina Góra otrzymała dofi-
nansowanie 649 129,00 zł, a na 
zadanie ,,Przebudowa budynku 
byłego internatu w m. Góra  
w celu udostępnienia mieszkań 
chronionych” 1 107 752,34 zł. 
W sumie koszt inwestycji wy-
niósł ponad 3 mln 400 tys. zł. 
Prace wykonywała firma  Kon-
sorcjum M- Plus:, M- Plus Sp. 
z o. o., z Leszna oraz Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowe Spółka Jaw-
na Tadeusz i Artur Michalski,  
także z Leszna. Całość prac 
była wykonywana pod nadzo-
rem inwestorskim  Ireneusza 
Organisty  – WORLD MAR-
KISEN z Leszna. Do świeżo 
wyremontowanego budynku 
pierwsi lokatorzy wprowadzą 
się już w grudniu tego roku. Po-
wstało tam bowiem 12 miesz-
kań chronionych, 5 mieszkań 
komunalnych oraz będzie się 
tam mieścił ośrodek dzienne-
go pobytu osób starszych na 
30 osób. W uroczystości udział 
wzięli Burmistrz Góry Irena 

Krzyszkiewicz, Starosta Gó-
rowski Piotr Wołowicz, radny 
Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego Tomasz Pilawka, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Kubicki z radnymi, Prze-

wodniczący Rady Powiatu Jan 
Rewers z radnymi, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, partne-
rzy Gminy, goście zaproszeni 
i mieszkańcy miasta. Podczas 
swojego wystąpienia Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz po-
dziękowała wszystkim, dzięki 
którym możliwa była przebu-
dowa budynku i przeznacze-
nie go na potrzeby mieszkań 
chronionych, komunalnych  
i ośrodek dziennego pobytu 
osób starszych. Podziękowa-
nia za nieodpłatne przekazanie 
budynku otrzymał Zarząd Po-
wiatu Górowskiego na czele ze 
Starostą Piotrem Wołowiczem 
oraz radni Rady Powiatu Gó-
rowskiego z Przewodniczącym 
J. Rewersem. Za wsparcie finan-
sowe inwestycji Burmistrz Góry 
podziękowała Zarządowi Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
czele z Marszałkiem Cezarym 
Przybylskim i radnym Sejmiku 
Województwa T. Pilawką. Słowa 
podziękowania skierowane zo-
stały także do radnych miejskich 
na czele z Przewodniczącym J. 
Kubickim, do wykonawców – 
Tadeusza i Artura Michalskich 
z Konsorcjum M-PLUS oraz 
inspektorów nadzoru inwestor-
skiego, autorów projektu – Biu-
ro Projektowe M3Kaczmarek  
i kierownika budowy. Burmistrz 
podziękowała również partne-

rom realizowanego zadania – Lo-
kalnej Grupie Działania „Ujście 
Baryczy” na czele z Jolantą Wrot-
kowską oraz Stowarzyszeniu 
Klub Seniora „Pogodna Jesień” 
na czele z Bronisławem Barną. 

Swoje wystąpienie Burmistrz 
Góry zakończyła życzeniami, by 
obiekt cały czas tętnił życiem.
Poświęcenia obiektu dokonał ks. 
dziekan Henryk Wachowiak. A 
potem było zwiedzanie pomiesz-
czeń – bardzo pozytywne wraże-
nie. Budynek posiada trzy kon-
dygnacje. Jego powierzchnia to 
1.068 m2. Na parterze znajdują 
się: pomieszczenia dla admini-

stratora/kierownika obiektu, 
mieszkanie komunalne oraz 
Ośrodek dziennego poby-
tu osób starszych, w którym 
znajdą się m.in. pomieszczenia 
do terapii zajęciowej, aktyw-
ności ruchowej, odpoczynku, 
gabinet pielęgniarki, szatnia 
oraz łazienki z dostępem dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Pierwsze piętro zajmują 
dwa mieszkania komunalne 
oraz pomieszczenia z przezna-
czeniem na mieszkania chro-
nione. Podobnie wygląda II 
piętro – na nim również są 
dwa mieszkania komunalne 
oraz mieszkania chronione, 
dla których zorganizowano 
dwa pomieszczenia kuchen-
ne oraz łazienki. Pokoje w 
mieszkaniach chronionych są 
kompletnie wyposażone i go-
towe do zamieszkania. Razem  
w całym budynku znajduje się 
5 mieszkań komunalnych oraz 
pomieszczenia dla administra-
tora/kierownika obiektu (po-
mieszczenia administracyjne). 
Poza budynkiem, od strony 
ul. Głowackiego i Racławic-
kiej została stworzona strefa 
wypoczynku (altana, ławeczki, 
siłownia napowietrzna), dojazd 
do budynku oraz parkingi. Na 
budynku zamontowana została 

również winda.
Zrealizowane przedsięwzięcie 
stanowi projekt partnerski z:
- Powiatem Górowskim - (wspar-
cie merytoryczne wnioskujące-
go, udostępnienie pracowników 
posiadających niezbędną wiedzę 
i doświadczenie do uczestnicze-
nia w odbiorach technicznych 
robót budowlanych, pomoc w 
organizacji i wdrażaniu procesu 
integracji społecznej lub aktywi-
zacji społeczno-zawodowej, po-
radnictwo i doradztwo).
- Lokalną Grupą „Ujście Bary-
czy” - (współdziałanie z wnio-
skującym w zakresie realizacji 
projektu, wparcie merytoryczne 
w tworzeniu projektu, umożli-
wienie uczestnictwa w zajęciach 
aktywizujących osobom z grup 
defaworyzowanych – zajęcie rę-
kodzielnicze, edukacja prozdro-
wotna itp.)
- Klubem Seniora „Pogodna Je-
sień” – (wsparcie merytoryczne 
w tworzeniu Projektu i koncep-
cji funkcjonowania placówki, 
organizowanie zajęć aktywiza-
cyjnych dla podopiecznych pla-
cówki, pomoc w rozbudzaniu 
indywidualnych zainteresowań 
podopiecznych placówki).

AG, Em

Wizyta przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 3 
Przedszkolaki z grupy „Kaczuszki” wraz z przedszkolankami Eweliną Zalejską i Małgorzatą An-
tonicką z Niepublicznego Przedszkola Akademii Malucha w Górze, na zaproszenie nauczycielki 
języka niemieckiego Karoliny Świątkiewicz i sekretarki Kamili Kuriaty  ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Górze, przybyły na zajęcia z języka niemieckiego, chemii,  robotyki oraz by poznać pracę 
sekretarki, budynek i pomieszczenia szkoły. 

Pierwszym punktem wizyty były 
odwiedziny w gabinecie Dyrektor 
Bożeny Domańskiej, która poka-
zała dzieciom jak działa monitoring 
szkolny. Następnie przedszkolaki 
poznały narzędzia pracy sekretar-
ki, takie jak ksero (poprzez odbicie 
swojej rączki), telefon (dzwoniąc do 
gabinetu pani dyrektor) czy też przy-
bijając na kartkach pieczątki. Kolej-
nym punktem były zajęcia otwar-
te z chemii, które poprowadziła  
n-lka Elżbieta Ruszkiewicz. 
Dzieci dowiedziały się ja-
kie składniki chemiczne połą-
czyć, aby uzyskać piękne kolory.  
W tym celu przedszkolaki roz-
puszczały produkty domowe  
z kuchni lub łazienki np.: sok  

z cytryny, soda oczyszczona czy 
proszek do prania w wodzie  
i dolewały do wywaru z czerwonej 
kapusty. Po lekcji chemii przed-
szkolaczki przeszły na zajęcia 
otwarte z jęz. niemieckiego, które 
poprowadziła Karolina Świątkie-
wicz. Ich celem była nauka kolo-
rów. Dzieci poprzez malowanie, 
śpiew i taniec nauczyły się na-
zywać wybrane kolory w języku 
niemieckim. Po tym nadszedł 
czas na słodki poczęstunek w se-
kretariacie. Po chwili odpoczynku 
przedszkolaki zwiedziły gabinet 
wicedyrektor Anity Heinze-Ka-
sprzak oraz bibliotekę szkolną. 
Ostatnim punktem odwiedzin 
były zajęcia z robotyki z n-lem 

Romanem Zbroińskim. Dzieci 
zapoznały się z klockami LegoWe-
Do, Lego MINDSTORMS EV3, 
Zestawem mBot Ranger, czyli ro-
botami złożonymi z klocków Lego 
zawierające silniki i serię podsta-
wowych czujników, które działają 
po podłączeniu do komputera. 
Dzieci mogły utworzyć własny 
pojazd z wielu zestawów klocków 
Lego.  Mamy nadzieję, że wizyta 
przedszkolaków w szkole rozbudzi 
w nich ciekawość  i chęć do nauki 
i spowoduje  bezstresową adaptację 
do warunków szkolnych.
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Na 100- lecie Niepodległej Polski
Gminne obchody 100-lecia niepodległości Polski obfitowały w wiele różnorodnych akcji, wykładów, imprez, zawodów i konkursów. W poprzednich numerach 
Przeglądu Górowskiego prezentowaliśmy  wydarzenia, które były wpisane w kalendarz obchodów tego święta. W tym numerze PG ciąg dalszy wydarzeń, których 
hasłem przewodnim była NIEPODLEGŁOŚĆ. Prezentujemy niektóre z imprez i spektakli zorganizowane na początku listopada.

4 listopada Dom Kultury  
w Górze był najgłośniejszym 
obiektem w mieście. Działo się 
tak za sprawą koncertu, który 

odbył się w naszej placówce. 
Licznie zgromadzona publicz-
ność była zachwycona nie tylko 
repertuarem, ale i samym pro-
wadzeniem koncertu. Wyda-
rzenie podzielone było na dwie 
części.  Pierwsza część obejmo-
wała najbardziej znane utwory 
Eugeniusza Bodo. „Sex appeal” 
wykonała zjawiskowa Marty-
na Witek, która nie tylko swą 
urodą, ale i talentem zachwyci-
ła niejednego uczestnika kon-
certu. Świetnie dobrany utwór 
w połączeniu z nieopisanym 
wdziękiem solistki sprawił, że 
wykonanie utworu spokojnie 
mogłoby konkurować z wyko-
naniem samego Bodo. Druga 
w kolejności na scenie pojawi-
ła się Weronika Błażejewska z 
utworem „Zrób to tak”. Nie-
mniej urocza solistka tłuma-
czyła mężczyznom jak właśnie 
mają wykonywać polecenia ko-
biet. Po dziewczynach po raz 
pierwszy na deskach sceny sta-
nęło dwóch mężczyzn. Mariusz 
Gustaw i Krzysztof Mastalerz 
wzdychali, marzyli i objaśniali 
sens istnienia kobiet na świecie 
utworem „Ach te baby”. Co 
ciekawe konfrontacja utworów 
żeńskich z męskimi składała się 
w kompletną całość. Niby jed-
na i druga strona miała coś do 
siebie. Z podsumowania tek-
stów piosenek wynikała jednak 

obustronna korelacja wzajemnej 
potrzeby istnienia zarówno jed-
nej jak i drugiej strony. Opie-
czętowaniem wokalu naszych 

solistów była świetna sekcja in-
strumentalistów składająca się z: 
Piotra Kosińskiego - perkusista, 
Krzysztofa Bakacza - gitarzysta 
basowy, Jakuba Kaźmierczaka 
- saksofon barytonowy, Jakuba 
Podoleckiego - saksofon altowy, 
Borysa Kaźmierczaka - klar-
net, Stanisława Muszyńskiego 
- trąbka, Zbigniew Urbaniak - 
trąbka, Patryk Gortych - trąbka, 
Zbigniew Śliwiński - akordeon 
oraz instrumenty klawiszowe 
i prowadzenie koncertu - 
Arkadiusz Gustaw.  Najmłodsza 
z wokalistek - Maja Bójko 
wyśpiewała nam kołysankę 
Adolfa Dymszy i Eugeniusza 
Bodo – „Ach śpij kochanie». 
Wykonanie utworu zamiast 
jednak zachęcić do spania, 
spowodowało reakcję odwrotną 
u publiczności, która gromkimi 
brawami rozbudziła pozostałych 
muzyków   do wykonania 
kolejnego utworu. Mariusz 
Gustaw zaśpiewał swój flagowy 
utwór, który już drugi raz 
miał okazję zaprezentować 
na deskach Domu Kultury 
w Górze. «Ach Ludwiko» - 
wzdychał Mariusz, po którym 
jego kompan ze stolika - 
Krzysztof Mastalerz   objaśnił 
wszystkim jaki z niego «zimny 
drań». Niemal wszystkie utwory 
przeplatane były oryginalnymi 
teledyskami filmowymi z 

udziałem Eugeniusza Bodo. 
«Umówiłem się z nią na 
dziewiątą» - to ostatni utwór 
w pierwszej części koncertu, 

zaprezentowany przez 
samego prowadzącego.  Dla 
urozmaicenia wydarzenia, 
podczas drugiej części koncertu 
to właśnie publiczność była 
główną gwiazdą. Każdy 
bowiem na wejściu do Domu 
Kultury otrzymał teksty 
utworów, które wyśpiewywał 
razem z zespołem. Gdy przed 
sceną w pełnej okazałości 
zaprezentowała się kapela, 
rzec by można pochodząca 
z przedwojennej Warszawy, 
publiczność w ekspresowym 
tempie zaczęła rejestrować 
koncert. Występującym robiono 
fotografie, kręcono filmy, bo 
myślano, że to warszawska 
kapela. Okazało się jednak, że ta 
kapela to  muzycy na co dzień 
wchodzący w skład Big Bandu i 
Cover Bandu działających przy 
Domu Kultury w Górze wraz 
z zaproszonymi gośćmi, którzy 
dzięki odpowiedniej charakte-
ryzacji, stylizacji i dobranemu 
repertuarowi potrafili przenieść 
słuchaczy o kilka dekad czaso-
wych wstecz. Z całą pewnością 
„Pałacyk Michla”, „Pierwsza 
Kadrowa”, „Siekiera, motyka”, 
„Przybyli ułani pod okienko”, 
oraz „Serce w plecaku” nucone 
będą przez uczestników kon-
certu  jeszcze przez długi, długi 
czas. Mamy nadzieję, że   świę-
towanie stu lat Niepodległości 

Polski w naszym Domu Kultury 
zostanie na długo zapamiętane i 
stanie się miłym wspomnieniem 
na kolejne lata życia w niepodle-
głym państwie – tak o koncercie 
„Radujmy się z niepodległości” 
w górowskim Domu Kultury 
pisał Andrzej Bakacz.
6 listopada br. w Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. W. Bro-
niewskiego w Górze odbyła 
się uroczystość poświęcona 100. 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Bohaterami 
wydarzenia byli uczniowie kl. II 
b i II c przygotowani przez wy-
chowawczynie Wiolettę Leśniak 
i Jolantę Wilkosz. Mali aktorzy 
w cudowny, wzruszający spo-
sób, bez zbędnego patosu, ale z 
zachowaniem właściwej godno-
ści i powagi przedstawili historię 
naszego kraju w pigułce. Nie-
jednej osobie łza się w oku za-
kręciła, gdy w inscenizacji obra-

zującej rozbiory Polski państwa 
zaborcze rozszarpywały orła, a 
wokół, na czarno ubrane posta-
cie milcząco przemieszczały się 
niosąc zapalone znicze. A po-
tem była już radość, radość z 11 
listopada 1918 r. Najpiękniej, 
bo bezpretensjonalnie przedsta-
wiły to dzieci – tak być powin-
no. Nie smętne oblicza i łkania 
nad grobami historii, ale żywioł 
radości, wszak tak świętowano 
wtedy na ulicach Warszawy, 
Poznania, Krakowa i innych 
polskich miast. Podsumowa-
niem dziecięcych występów był 
chwila oddana gościom (Michał 
Baworowski emerytowany dy-
rektor  górowskiego oddziału 
PKO BP, Zbigniew Woźniak – 

obecny dyrektor oddziału PKO 
BP, Lucjan Żołnieruk z UMIG, 
Iwona Stocka – przewodniczą-
ca Rady Rodziców, Dorota Iz-
debska – doradca metodyczny z 
PCDNiPPP,  Danuta Biernacka 
-  dyrektor Biblioteki Miejskiej, 
Elżbieta Maćkowska – red. na-
czelna PG, dyrektorki SP 3: Bo-
żena Domańska, Teresa Kajzer i 
Anita Heinze-Kasprzak), którzy 
czytali wiersze rodzimych po-
etów odnoszące się do Ojczyzny, 
Niepodległości, Patriotyzmu. 
Na widowni licznie zasiedli ro-
dzice, dziadkowie i rodzeństwo 
małych aktorów. Dziękujemy za 
tak wzruszający i chwytający za 
serce wieczór.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Bolesława Prusa w dniu 9 li-
stopada zorganizowała  Koncert 
Pokoleniowy Pieśni Patriotycz-
nej, poprzedzony inscenizacją 
patriotyczną uczniów kl. VII i 
VIII. W szkolnej uroczystości 

udział wzięli również zaproszeni 
goście: Dyrektor PCDNiPPP 
Bernard Bazylewicz wraz z kon-
sultantkami Grażyną Onichi-
mowską i Elżbietą Maćkowską, 
Dyrektor ZSO Magdalena 
Mielczarek, Dyrektor DK Da-
nuta Piwowarska-Berus i Dy-
rektor Przedszkola Publiczne-
go nr 1 Aleksandra Pacholska. 
Pięknie przygotowany Koncert, 
w którym swoje talenty poka-
zali i przedszkolaki i młodzież 
i zespół wokalny „Niezapomi-
najki”, reprezentujący najstarsze 
pokolenie górowian. Wspólnie 
odśpiewano kilkanaście pie-
śni i piosenek patriotycznych, 
od Hymnu Państwowego po-
czynając, poprzez Rotę  i na 
„Bo wszyscy Polacy” kończąc.  
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Na początku było patriotycznie 
i nostalgicznie, a potem już tyl-
ko radość, z jaką przed 100. laty   
świętowano niepodległość. Kon-
cert przygotowały nauczycielki 
Małgorzata Smolińska, Jolanta 
Łukasiak, Marta Tadla i Renata 
Kowalska, a występ przedszko-
laków Dominika Mikuś-Dziesz-
kowska.

W tym samym dniu w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Glince miała miejsce uroczy-
stość  „100. rocznica Odzyska-

nia Niepodległości - Rekord dla 
Niepodległej”. Uczniowie 
i nauczyciele stworzyli przepięk-
ną formację przed szkołą, w kasz-
tałcie serca, w trakcie śpiewania 
Hymnu Państwowego. Potem 
odbył się apel, a ucznowie kl. 
VII Kewin Chlastawa i Michał 
Eckhard stworzyli pouczający 
reportaż na temat patriotyzmu. 
Również 9 listopada w Zespo-
le Żłobek i Klub Dziecięcy  
w Górze odbyła się uroczystość 
patriotyczna pod nazwą „EKO
-HISTORIA – międzypoko-
leniowe sadzenie drzew. 100 
drzew na stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę”. 
Na zaproszenie Dyrektor Ze-
społu przybyli Burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Jerzy 
Kubicki, ksiądz prałat Arka-
diusz Wysokiński, ks. proboszcz 

Janusz Bobowski z Czerniny, 
radni Rady Miejskiej, dyrekto-
rzy placówek, szkół, instytucji, 
przedszkoli, rodzice maluszków. 
Swój pierwszy publiczny, patrio-
tyczny występ dały dzieciaczki  
z trzech grup wiekowych. Jesz-
cze nieporadnie, ale z wdziękiem 
i raczej bez stresu prezentował 
się maleńki żołnierz, lotnik, 

sportowiec, symbolizujący bo-
haterów sadzenia drzewek. Po 
wystąpieniu dyrektor Zespołu, 
Burmistrz Góry i przedstawi-
cielki Rady Rodziców oraz  po-

święceniu przez księży trzech 
buków i obejrzeniu prezentacji 
multimedialnej związanej z po-
staciami Stanisława Wigury, Ste-
fana Kostrzewskiego i Zygmunta 
Karola Karwackiego,  wspólnym 
odśpiewaniu kilku pieśni patrio-
tycznych, wszyscy zgromadzeniu 
przeszli na plac przed Zespołem, 
gdzie w asyście dzieci zasadzone 
zostały drzewka upamiętniające 
wyżej wymienione postacie. Był 
to piękny przykład zachowania 
patriotycznego i ekospołeczne-
go.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim
W dniu 30 października br. wolontariusze oraz organizatorzy akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”, na zaproszenie Andrzeja Dudy oraz jego małżonki, gościli w Pałacu Prezydenc-
kim. Podczas uroczystości głowa państwa odznaczyła Grażynę Orłowską-Sondej – prezes Fun-
dacji Studio Wschód i inicjatorkę wielu kresowych przedsięwzięć – Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

W lipcu odbył się IX finał akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapo-
mnienia”. W jego ramach upo-
rządkowano 145 cmentarzy na 
Ukrainie. Tego wielkiego dzieła 
dokonało ponad 1300 wolon-
tariuszy, którzy przez 10 dni 
„walczyli” o zapomniane polskie 
nekropolie. Patronat Narodowy 
nad akcją objął Prezydent RP. 
Szkoły Gminy Góra aktywnie 
włączyły się w w/w akcję, aktyw-
nie uczestnicząc w zbieraniu zni-
czy na kresowe cmentarze, biorąc 
udział we wrocławskich spotka-
niach ze szkolnymi sztandarami, 
podsumowujących doroczne 
akcje na wschodzie. Szczegól-
nie wyróżnili się wolontariusze 
zrzeszeni przy Zespole Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w Wi-
toszycach pod kierunkiem dy-
rektora tejże szkoły Leszka Stec-
kiego. Zaszczyt reprezentowania 
naszej Gminy na spotkaniu z 
parą prezydencką spotkał właśnie 
ich.  Do Warszawy pojechało 5. 
wolontariuszy wraz z dyrektorem 
szkoły. „Dziękuję, że pielęgnując 
tę właśnie pamięć – a ściślej mó-
wiąc, przywracając ją – dbacie, 
byśmy nie zatracili się jako wiel-

ka wspólnota. I to właśnie Wa-
sze niezwykle wspólnototwórcze 
działanie jest tutaj czymś nie-

zwykle cennym, patrząc od stro-
ny historycznej. A to, że jesteście 
razem i robicie to wspólnie, to 
także niezwykły element wycho-
wawczy – wracacie na tę ziemię. 
Pani Prezes powiedziała przed 
chwilą, że to bardzo często jedne 
ze śladów polskości – także Wa-
szej rodzinnej historii” – mówił 
do wolontariuszy Prezydent An-
drzej Duda. Podczas spotkania 
wystąpił chór złożony z uczennic 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
gimnazjum w Ziębicach, kiero-

wany przez Marzenę Jabłońską. 
Wszyscy wolontariusze zaśpie-
wali natomiast pieśń „Modlitwa 

za ojczyznę”, do której zagrał 
podharcmistrz i drużynowy le-
gnickiej 710 Drużyny Wędrow-
niczej „Kedyw” im. Generała 
Stefana „Grota” Roweckiego. 
Spotkanie było niezwykle mile 
i wzruszające – mówił Leszek 
Stecki. Było to niezapomniane 
przeżycie. Z wolontariuszami z 
Dolnego Śląska obecny był także 
Kurator Oświaty Roman Ko-
walczyk. 

Świętowali Niepodległość w Wilnie
Już po raz drugi sztandar 
ZSPIP w Witoszycach opuści 
granice RP.  Tym razem  było 
to 9 listopada 2018 roku. 

Poczet sztandarowy w skła-
dzie: Klaudia Huzar, Karolina 
Lak, Julia Maksymczuk wraz  
z Dyrektorem Szkoły wyjechali 
na obchody 100 lecia odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-

ści na Litwę, dzięki zaproszeniu 
przez redaktor TVP Polonia 
Grażynę Orłowską Sondej. 
Wyjazd odbył się pod hasłem 

„Śladami Marszałka Józefa Pił-
sudskiego”. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Witoszycach 
wzięli udział w XXIV Sztafecie 
Niepodległości Kowno-Wilno. 
Łącznie sztafeta liczyła 315 km REd.

i prowadziła przez miejsca waż-
ne dla Litwy i Polski. Rozpo-
częła się w Zułowie i przebie-
gała m.in. przez ruiny zamku 
w Kownie, miejsce urodzenia 
ojca Marszałka Piłsudskiego 
w Rapszanach, obok kościoła, 
w których ochrzczony został J. 
Piłsudski w Powiewiórce, w po-
bliżu miejsca objawienia Jezusa 
Miłosiernego św. S. Faustynie 
Kowalskiej w Wilnie oraz uli-
cami Wilna, aż do Mauzoleum 
Matki i Serca Syna na Rossie 
w Wilnie. Wyjazd był nieza-
pomniany i przyspożył wiele 
wzruszeń uczestnikom.
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I sen o niepodległości się ziścił 
11 listopada na Pl. Bolesława Chrobrego, przed Pomnikiem Wolności odbyła się manifestacja patriotyczna - składanie kwiatów z okazji obchodów 100–lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Licznie zgromadziły się poczty sztandarowe, delegacje samorządowców, zakładów pracy, organizacji, szkół i przedszkoli. 
Uroczystości rozpoczęło wspólne odśpiewanie pełnego tekstu Hymnu Państwowego.

Władze samorządowe reprezen-
towali Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, Starosta Górow-
ski Piotr Wołowicz, Przewodni-
czący Rady Powiatu Jan Rewers, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Jerzy Kubicki, delegacje 
radnych powiatowych i gmin-

nych, sołtysów z sołectw Gminy 
Góra, Związek Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych Oddział w Górze, Związek 
Sybiraków Oddział w Górze, 
Komenda Powiatowa Policji, 
Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej, Dziecięca 
Drużyna Pożarnicza w towarzy-
stwie Prezesa Zarządu Miejsko
-Gminnego OSP i Komendanta 
M-G OSP, Regionalne Centrum 
Niezależna, Komitet Powiatowy 
PiS, Związek Zawodowy „So-
lidarność” Ziemi Górowskiej, 
Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej, Towarzystwo Przyjaciół 
Grodna i Wilna, Polski Zwią-
zek Emerytów i Rencistów  
z Klubem Seniora, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci „Spełnione 
Marzenia”, Nadleśnictwo Góra 
Śląska, Dom Pomocy Spo-
łecznej w Górze, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowy Urząd Pracy, Strzel-
cy Rzeczpospolitej Polskiej  
i Związek Harcerstwa Polskiego, 
Powiatowe Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno-Powiatowego, 
Zakłady Komunalne „Tekom” 
i Zakład Energetyki Cieplnej, 
Dom Kultury, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Biblioteka Miej-
ska, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących, Zespół Szkół, Centrum 
Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego, Ochotniczy 
Hufiec Pracy i Stowarzyszenie 
Patriotyczna Góra, Szkoła Pod-

stawowa nr 1, Szkoła Podstawo-
wa nr 3, Zespół Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole w Czerninie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Glince, Zespół Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole w Ślubo-
wie, Zespół Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Witoszycach, 
Przedszkole Publiczne nr 1, 
Przedszkole Publiczne nr 3, Ze-
spół Żłobek i Klub Dziecięcy  
w Górze.
Dla podkreślenia wagi i znacze-
nia tego, tak ważnego w histo-
rii Polski święta w uroczystości 
udział wzięło kilkanaście pocz-
tów sztandarowych, wystawio-
nych przez: Związek Sybiraków 
Odział w Górze, Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Po-
żarnej, Ochotniczą Straż Pożar-
ną z Osetna, Ochotniczą Straż 
Pożarną z Radosławia, Nadle-
śnictwo „Góra Śląska”, Związek 
Zawodowy „Solidarność” Ziemi 
Górowskiej, Związek Zawo-
dowy „Solidarność” Cukrowni 
Góra Śląska, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących, Zespół Szkół, 
Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę 
Podstawową nr 3, Zespół Szko-
ła Podstawowa i Przedszkole 
w Czerninie, Zespół Szkolno

-Przedszkolny z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Glince, Zespół 
Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Ślubowie i Zespół 
Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Witoszycach. Wartę 
honorową przy Pomniku Wol-
ności wystawili Strzelcy RP. Na 

początku uroczystości Sekretarz 
Gminy Tadeusz Otto wprowa-
dził wszystkich w historyczny 
klimat wydarzenia, przypomi-
nając najważniejsze fakty zwią-
zane z przejęciem władzy przez 
Polaków w listopadzie 1918 r.  
i tworzeniem pierwszych struk-
tur niepodległego państwa. Po 

złożeniu wiązanek kwiatów hołd 
pocztom sztandarowym oddali 
Burmistrz Góry Irena Krzysz-
kiewicz i Starostwa Górowski 
Piotr Wołowicz. Potem wszy-
scy udali się do kościoła p.w. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
na mszę św. odprawioną przez 
księdza dziekana Henryka Wa-
chowiaka w intencji Ojczyzny, 
ofiarowaną przez  Burmistrz 

Góry i Starostę Górowskiego.  
I to była część oficjalna tegorocz-
nych uroczystości. O godzinie 
14.00 nad miastem mieszkańcy 
mogli zobaczyć paralotniarza, za 
którym w przestworzach unosi-
ła się kilkunastometrowa polska 
flaga.
Natomiast o godz. 17.00 w gó-
rowskim Domu Kultury odbyła 
się część II. Miała ona już nie-
co inny klimat. Wszyscy goście 
przybyli do sali kinowej otrzy-
mali pamiątkowe „Śpiewniki 
pieśni patriotycznych” zawiera-
jące 25 znanych pieśni i oko-
licznościowe długopisy. Dodat-
kową atrakcją tego wydania jest 
czcionka, którą wydrukowano 
teksty pieśni patriotycznych. 
Czcionka ta o nazwie „Brygada 
1918” odkryta  została przed 
dwoma laty przy okazji porząd-
kowania zbiorów matryc z Od-
lewni Czcionek w Warszawie,  
a powstała z okazji 10-lecia od-
zyskania niepodległości. Wspól-
nie odśpiewany został Hymn 
Państwowy. Następnie głos za-
brała Burmistrz Irena Krzysz-
kiewicz, która przypomniała 
podjęte przez organizacje, szko-
ły i gminne instytucje akcje, 
konkursy i imprezy poświęcone 
upamiętnieniu 100-lecia od-
zyskania niepodległości „dzień 
dzisiejszy jest kulminacją i zwień-

czeniem wszystkich naszych dzia-
łań poprzez które w ciągu całego 
roku podkreślaliśmy  ten ważny 
dla nas Polaków Jubileusz – 100 
lat od Odzyskania Niepodległości. 
Rozpoczęliśmy od powołania Ko-
mitetu Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej. Patronat 
honorowy nad naszymi obchoda-
mi i uroczystościami objęli: Po-

seł do Parlamentu Europejskiego 
–  Bogdan Zdrojewski, Wojewoda 
Dolnośląski – Paweł Hreniak, 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego – Cezary Przybylski. 
Nasze upamiętnienie obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości rozpoczęliśmy od konkursu 
wiedzy historycznej w czasopiśmie 
samorządowym Gminy Góra 
„Przegląd Górowski”. Pierwszy 
kupon konkursowy ukazał się  
w wydaniu marcowym czaso-
pisma. Kolejne organizowane 
konkursy, które rozstrzygnięte 
zostały w październiku, dotyczy-
ły twórczości plastycznej. Szko-
ła Podstawowa Nr 3 w Górze 
zorganizowała konkurs „Kartka 
patriotyczna na 100-lecie Od-
zyskania Niepodległości” i drugi 
konkurs pn. „Twarze Niepod-
ległości”. Z kolei Zespół Szkoła  
i Przedszkole w Czerninie zor-
ganizował konkurs multimedial-
ny „Ziemia Górowska wczoraj 
i dziś”. Obchody jubileuszowe 
były także okazją do organizacji 
okolicznościowych wystaw. Szko-
ła Podstawowa Nr 1 zorgani-
zowała w Wieży Głogowskiej 
wystawę pn. „Polska droga do 
Niepodległości”. Otwarcie wysta-
wy nastąpiło 23 maja. Natomiast 
Biblioteka Miejska w Górze,  
w swojej siedzibie udostępni-
ła fotografie z wydarzeń, które 
miały miejsce we współczesnej 
historii Góry. Zaprezentowane 
zostały także widokówki, które w 
tym czasie ukazały się na rynku,  
a przedstawiające Górę i jej oko-
lice. Przypomniane zostały też 
pozycje wydawnicze o Górze,  
a wszystko to w ramach otwar-
tej w dniu 21 sierpnia wystawy 
„Góra  w Niepodległej Polsce”. 
Zorganizowane zostały ponadto 
spotkania i wykłady popularno-
naukowe. 5 października w Bi-
bliotece Miejskiej gościliśmy prof. 
Stanisława Nicieję na spotkaniu 
autorskim poświęconym roli Kre-
sów w odzyskaniu Niepodległości 
Polski. A 10 października inau-
guracja Roku Akademickiego Gó-
rowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku była okazją do wysłucha-
nia wykładu Leszka Rodziewi-
cza na temat genezy i tajemnicy 
powstania polskich barw naro-
dowych.  100-lecie Odzyskania 
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Niepodległości w Gminie Góra 
świętowaliśmy także podczas 
specjalnie zorganizowanych z 
tej okazji koncertów. Pierw-
szy z nich odbył się  1 maja, 
a jego motywem przewodnim 
była piosenka polska i patrio-
tyczna. Szczególnie mocno za-
padł nam w pamięci przepięk-
ny występ zespołu Barwinok  
z Winnicy na Ukrainie pod-
czas II Górowskiego Koncer-
tu „Moja ojczyzna”. Zespół 
ten obok tańców zaprezento-
wał swoje umiejętności wo-
kalne wykonując polskie  
i ukraińskie pieśni ludowe. 
Ostatni z zaplanowanych w ra-
mach obchodów koncert odbył się  
w minioną niedzielę. Radujmy 
się z Niepodległości – to jego tytuł. 
Podczas koncertu zaprezentował 
się Cover Bend z Domu Kultu-
ry w Górze i zaproszeni goście.  
W pierwszej części koncertu 
mogliśmy wysłuchać utwory 
Eugeniusza Bodo, a w drugiej 
najpiękniejsze polskie pieśni pa-
triotyczne. Wszystkie koncerty, 

podobnie jak i dzisiejszy koncert 
galowy odbyły się w sali wido-
wiskowej naszego górowskiego 
Domu Kultury.
Z wydarzeń kulturalnych na-
wiązujących do 100-lecia Nie-
podległości warto też odnotować 
zorganizowaną przez Pracownię 
Historii Ziemi Górowskiej oraz 
Fundację Pomocy Szkole im. 
Edwarda Machniewicza – Noc 
Muzeów pod hasłem: „Szli na 
zachód osadnicy”. Wydarzenie 
to rozgrywało się 18 maja przy 
„pałacyku” - siedzibie organi-
zacji pozarządowych, a towa-
rzyszące temu imprezy również 
w Parku „Solidarności i przy 
Wieży Głogowskiej. Bardzo ak-
tywny udział w obchodach 100. 
rocznicy Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości zaznaczyła 
Liga Obrony Kraju organizując 
w kwietniu, czerwcu, wrześniu 
i październiku zawody strzelec-
kie w różnych formach i adreso-
wane do bardzo szerokiego krę-

gu mieszkańców naszej gminy, 
i nie tylko. Zawody te, zawsze 
bardzo dobrze zorganizowane, 
cieszyły się dużym powodzeniem 
zarówno uczestników, jak i ob-
serwatorów. Imprezą sportową 
wpisującą się w obchody jubile-
uszowe i specjalnie w związku 
z tym wydarzeniem zorganizo-
waną przez Ośrodek Kultury 
Fizycznej był bieg sztafetowy: 
100 okrążeń na 100-lecie Nie-
podległości. W imprezie tej, 
rozegranej 18 czerwca, wzięli 
udział uczniowie górowskich 
szkół podstawowych. Rywa-
lizację sportową na stadionie 
miejskim w Górze poprzedził 
przemarsz uczestników im-
prezy   z flagami narodowymi.  
W biegu sztafetowym uczest-
niczyły drużyny 10-osobowe 
(5 dziewcząt i 5 chłopców). 
Zawodnicy po przebiegnię-
ciu jednego okrążenia bieżni 
lekkoatletycznej dokonywali 
zmiany, aż do pokonania 100 
okrążeń. W tej rywalizacji zwy-
cięzcą została drużyna Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Górze.  
W dniu wczorajszym byliśmy 
natomiast świadkami zorgani-
zowanego, po raz XXV Ogólno-
polskiego Biegu Niepodległości. 
Biegu, który ma najdłuższą tradycję  
w biegach niepodległościowych 
na Dolnym Śląsku. Jesteśmy z 

tego dumni i cieszymy się, że 
możemy w tym święcie biega-
nia w naszym mieście gościć 
tak wielu zawodników i dzięki 
temu też godnie uczcić Odzy-

skanie Niepodległości”. 
Po wystąpieniu Burmistrz 

Góry wręczone zostały nagro-
dy w konkursach gminnych 
organizowanych przez: Szko-
łę Podstawową nr 3 („Kart-
ka patriotyczna na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości 
„- I miejsce zdobyła Lena Pa-
nek kl. Va - SP3 Góra, II - 
Emilia Jankowska kl. IV SP1 
Góra, III - Joanna Paterek kl. 
V ZSPiP Czernina i „Twarze 
Niepodległości”, w którym I 
miejsce zdobył Mateusz Kra-
marz kl. VII ZSPiP w Czer-
ninie, II - Zuzanna Mycyk kl. 
VII  SP1 Góra, III - Ada Figiel 
kl. VIII SP3 Góra); ZSiP w 
Czerninie („Ziemia Górowska 
wczoraj i dziś”, w którym, w 
grupie wiekowej kl. IV-VI, I 
miejsce przyznano Agacie Po-
ruszek z ZSPiP w Czerninie, 
II- Julii Maksymczuk z ZSPiP 
w Witoszycach, a III – Stani-
sławowi Kochan z ZSPiP w 
Ślubowie. Natomiast w kate-
gorii wiekowej kl. VII, VIII 

i III gimnazjalne I miejsce 
przypadło w udziale Kacpro-
wi Biernackiemu z SP nr 3 w 
Górze, II exequo Aleksandrze 
Remiszewskiej z ZS-P z OI 

w Glince i Aleksandrze Bie-
lawskiej z ZSPiP w Ślubowie, 

a III – Sewerynowi Zarembie 
z ZSPiP w Czerninie); Prze-
gląd Górowski ogłosił kon-
kurs „100 pytań na 100-lecie 
niepodległości” – I miejsce 
uzyskała  Katarzyna Koło-
dziejczyk, II. Mateusz Szusz-
kiewicz, III. Marta Kornicka. 
Biblioteka Miejska zorganizo-

wała konkurs historyczny w 
którym startowały 2-osobowe 
drużyny. W grupie szkół pod-
stawowych I miejsce zajęli Ju-
lia Wiśniewska i Mateusz Janik 
(Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Władysława Broniewskiego w 
Górze), II - Natalia Maczuga 
i Magdalena Mielcarek (Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Bolesła-
wa Prusa w Górze), III - Kaja 
Kirkiewicz i Maciej Wysocki 
(Zespół Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole im. Św. Huberta 
w Czerninie). W grupie szkoły 
ponadpodstawowe: I miejsce 
zdobyli Aleksander Żywień i 
Szymon Pohl (Zespół Szkół 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego 
w Górze), II - Zuzanna Mro-
zowska i Aleksandra Żmiejew-
ska (Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza w Gó-

rze), III - Jakub Matyla i Piotr 
Dziuba (Zespół Szkół im. gen. 

Sylwestra Kaliskiego w Górze). 
Ośrodek Kultury Fizycznej był 
organizatorem biegu o nazwie 
„100 okrążeń na 100-lecie”. 
Tutaj nagrody (flagi państwo-
we ufundowane przez Premie-
ra RP) odbierali dyrektorzy 
szkół, jako że uczniowie swoje 
trofea otrzymali już wcześniej. 

Nagrody wszystkim wyróżnio-
nym w w/w konkursach wrę-
czała Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz w towarzystwie 
organizatorów. Deserem du-
chowym dla zgromadzonych 
był Koncert Galowy Muzyki 
Patriotycznej w wykonaniu 
Capelli Zamku Rydzyńskie-
go, której soliści porwali do 
wspólnego śpiewu całą widow-
nię. Ukoronowaniem Obcho-
dów 100-lecia był okazały bia-
ło-czerwony tort, podzielony 
przez Burmistrz Góry pomię-
dzy wszystkich zgromadzo-
nych w sali kinowej DK
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em

Dzień Edukacji Narodowej
12 października w Domu Kultury w Górze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Udział wzięli w niej  przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrz Góry Ireną 
Krzyszkiewicz i Starostą Górowskim Piotrem Wołowiczem na czele. Ponadto przybyli radni 
gminni i powiatowi, dyrektorzy szkół, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, na-
uczyciele i młodzież z pocztami sztandarowymi. 

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz 
zwracając się do zebranych dzię-
kowała za trud i ciężką pracę, 
jaką wykonują kształtując mło-
de pokolenia. „Dzięki Wam 
wielu młodych ludzi poznaje 
siebie, zyskuje motywację do 
zmagań z własnymi słabościami. 
To właśnie Wy pomagacie im  
w odnalezieniu właściwej dro-
gi”. Przypomniała o inwesty-

cjach zrealizowanych w ostat-
nim czasie na rzecz oświaty 
(m.in. remonty szkół, żłobek 
dziecięcy, Klub Malucha, bo-
iska, Dolnośląski Delfinek). 
Starosta Górowski  Piotr Woło-
wicz określił zawód nauczyciela 
jako „pracę i wysiłek, obowiązek 
ale i pasję, bez której nie było-
by osiągnięć uczniów. Nie tylko 
przekazujecie wiedzę i informa-
cje, ale przede wszystkim kształ-
tujecie”.
Uroczystość była również oka-
zja do wręczenia nagród i po-
dziękowań. Nagrodę Burmistrz 
Góry otrzymali dyrektorzy 
szkół i przedszkoli Gminy Góra: 
Aleksandra Pacholska (Przed-
szkole nr 1), Helena Szczepań-
ska (Przedszkole nr 3), Dorota 
Adamska (ZSPiP w Czerninie), 
Bożena Domańska (SP nr3), 
Piotr First (ZSPiP w Ślubowie), 
Renata Kawka (SP nr1) oraz  
nauczyciel z SP nr 1 Arkadiusz 
Bielecki. Natomiast nagrody 
Starosty Górowskiego zostały 
wręczone Magdalenie Mielcza-
rek – dyrektor ZSO w Górze  
i nauczycielowi tej samej szkoły 
Grzegorzowi Goździewiczowi. 
Piękne bukiety kwiatów otrzy-

mały również emerytowane 
nauczycielki: Helena Wawrzyń-
czak i Teresa Balcewicz. Na-
grodę Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty w tym roku otrzymał 
dyrektor ZSPiP w Witoszy-
cach Leszek Stecki. Liczna gru-
pa nauczycieli i pracowników 
administracyjnych ze szkół  
i przedszkoli została wyróżniona 
złotymi, srebrnymi i brązowa-

nymi medalami za długoletnią-
pracę. Decyzją Prezydenta RP 
Złoty Medal za Długoletnią 

Służbę otrzymali: Jacek Frącz-
kiewicz (ZS), Andrzej Jasiak 
(ZS), Lidia Kaczor (ZSPiP  
w Czerninie), Ryszard Kołodziej 
(PCDNiPPP), Dariusz Lisiecki 
(ZS), Halina Michalak (ZS), 
Małgorzata Turkowska (SP 
nr3), Jolanta Wilkosz (SP nr3), 
Janina Ziombra (ZS). Medal 
Srebrny za Długoletnią Służbę 
otrzymały: Małgorzata Bazyle-
wicz (SP nr3), Dorota Jocha-

niak- Dolatowska (ZSO), Joan-
na Liśkiewicz (SP nr 3), Edyta 
Ludwiczyńska (ZS), Agnieszka 
Michalec (ZSPzOI Glinka), 
Irena Nuckowska (ZS). Medale 
Brązowe za Długoletnią Służ-
be przyznano: Katarzynie Cuże 
(ZS), Bożenie Dąbrowskiej 
(ZSO), Anna Wawer (ZS). Na 
wniosek Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty Medale Komisji 
Edukacji Narodowej otrzyma-
ły: Edyta Bretsznajder (ZSO), 
Katarzyna Bretsznajder (PCD-
NiPPP), Ewa Gano (ZS), Jo-
anna Jabłońska-Panek (ZSPiP 
w Czerninie), Patrycja Janicka 
(PCDNiPPP), Inga Ozdoba
-Stanek  (ZS), Mirosława Paw-
licka- Pacyga (ZS), Edyta Tu-
rowska (ZSPiP w Czerninie).
Zakończeniem miłej uroczy-
stości był występ doskonale 
znanego szerszej publiczności 
Conrado Yaneza, Filipińczy-
ka, mieszkającego w Polsce od 
ponad 20. Lat. Conrado Yanez 
był bohaterem I i II edycji Must 
Be The Music Tylko Muzyka.  
W pierwszym finale zajął II 
miejsce, w kolejnym miejsce I. 
Porównywany po słynnego Lu-

isa Armstronga, którego ideal-
nie naśladuje, urzeka pięknym, 
aksamitnym głosem. Warto 
było zostać na koncercie tego 
oryginalnego artysty.

PODARUJ PREZENT MAŁYM 
PACJENTOM 
Ponad 1000 gier, książek, kloc-
ków i innych zabawek otrzymali 
od Państwa mali pacjenci Przy-
lądka Nadziei w ubiegłym roku. 
Wszystkie trafiły pod właściwy 
adres - do Przyladka Dobrej 
Nadziei i dały ogromną radość, 
uśmiech i siłę. To dzięki Wam i 
Waszym wielkim sercom, nasi 
wolontariusze spędzili ponad 
2500 godzin na zabawie z dzieć-
mi, które nawet święta spędza-
ją w szpitalu. Te uśmiechy są 
bezcenne! Powtórzmy to i w te 
święta! 
Również i w tym roku chcemy 
wesprzeć małych, dzielnych pa-
cjentów kliniki „Przylądek Na-
dziei” we Wrocławiu. Wiemy, 
że z Państwa pomocą wszyst-
ko jest możliwe. Zapraszamy 
do wspólnej zbiórki wszystkie 
szkoły, przedszkola i inne insty-
tucje oraz osoby prywatne         z 
Gminy Góra i nie tylko. Razem 
jesteśmy w stanie zrobić dużo 
więcej.  
Gry planszowe i klocki LEGO 
to nie tylko zabawki, które umi-
lają czas dzieciom chorym na 
raka. Wiele z nich ma też ważne 
znaczenie terapeutyczne, dlate-

go psychologowie dziecięcy     z 
Przylądka Nadziei przygoto-
wali listę najlepszych planszó-
wek. Jeśli nie masz pomysłu na 
prezent, możesz wybrać którąś 
grę z listy dostępnej na stronie      
https://podarujprezent.naratu-
nek.org/ oraz pod artykułem.
Tak jak w ubiegłym roku, 
Szkoła w Ślubowie bardzo 
chętnie pomoże w transporcie 
zebranych gier, książek i zaba-
wek do Wrocławia.  Prosimy 
o zgłoszenie takiej potrzeby        
w sekretariacie szkoły (Tel.:065 
543 68 77; fax: 065 543 68 52, 
e-mail: zspipslubow@wp.pl), 
a nasi szkolni wolontariusze 
dotrą do Państwa i pomogą w 
transporcie. Zbiórka potrwa do 
15 grudnia.
Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej zbiórki zabawek dla 
chorych maluchów. Z góry ser-
decznie dziękujemy za każde 
wsparcie i pomoc. Dziękujemy 
również Pani Burmistrz Irenie 
Krzyszkiewicz, która zawsze 
wspiera nasze akcje i promuje 
je w całej Gminie Góra. 
                                                                                                                                         

A.d.

Wrzesień i październik były mie-
siącami bardzo pracowitymi dla 
mieszkańców z miejscowości bio-
rących udział w projekcie „Gó-

rowska Akademia Partycypacji” 
realizowanym przez Stowarzysze-
nie „Razem dla Kłody”. W Kło-

dzie Górowskiej, Zawieścicach, 
Borszynie Małym, Bronowie i 
Czerninie Górnej mieszkańcy 
realizowali społeczne inicjatywy 

Górowska Akademia Partycypacji
zmieniające przestrzeń publicz-
ną w swoich miejscowościach. 
Wspólne działania pozytywnie 
wpłynęły na poprawę wizerun-

ku wsi, a także bardziej zinte-
growały społeczność lokalną. 
Zadanie Zadanie dofinansowa-

ne z programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich.

mm
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a.B.

Festiwal Folkloru
Jak co roku wraz z nadejściem 
zaawansowanej jesieni w górow-
skim Domu Kultury odbywa się 
Festiwal Folkloru. 28 paździer-
nika o godzinie 14.00  imprezę 

organizowaliśmy już po raz 
piąty. Cieszący jest fakt, że 
oprócz seniorów wzbudza się 
zainteresowanie tego typu 
muzyką wśród najmłodszych. 
Jako pierwsza zaprezentowała 
się grupa „Trojaki” z Zespołu 

Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Czerninie, a zaraz po 
nich grupa „Muchomorki”  
z Przedszkola Publicznego nr 
1 w Górze.   Po nich na scenie 

prezentowały się zespoły, które, 
kolokwialnie mówiąc, są sta-
łymi bywalcami górowskiego 
Domu Kultury. „Nadodrzanie” 
z Lubowa, „Niezapominajki”  
i „Osetnopolanie” z Domu Kul-
tury w Górze, Kapela Ludowa 

„Gramy i Śpiewamy” z Gmin-
nego Ośrodka Upowszechnia-
nia Kultury w Jemielnie,  Chór 
„Śpiewajmy Razem” z Klubu 
Seniora „Złota Jesień” w Lubo-
szycach, „Orlanie” z Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Jutrosinie, „Wąsoszanki”  
z Zespołu Placówek Kultury  
w Wąsoszu oraz „Sasanka”  
z Centrum Kultury w Rudnej.
Repertuar był bardzo zróżnico-
wany. Od tańców: „Trojak” lub 
„Szot”, po utwory „Jakie dobre 
słodkie mliko”, czy „Za zielony 
dzban”. Publiczność jak zwy-
kle bawiła się świetnie, a nawet 
często porywała się do tańca. 
Na koniec każdy zespół został 
nagrodzony pamiątkowymi 
statuetkami oraz certyfikatami, 
a jak co roku, po Festiwalu na 
wszystkich uczestników wy-
darzenia czekał ciepły posiłek  
w sali klubowej Domu Kultury, 
z którego chętnie korzystano. 

T.m.

Góra sprzed lat...
Od początku listopada w sali 
klubowej Domu Kultury w Gó-
rze   zainstalowana jest wystawa 
pod nazwą „Góra sprzed lat...”. 
Jest to wystawa zorganizowa-
na ku czci setnej rocznicy nie-
podległości Polski. Prezentuje 
ona architekturę przedwojen-

nej Guhrau. Dzięki uzyskaniu 
skanów oryginałów w formie 
cyfrowej możliwe było po-
większenie widokówek i zdjęć 
do formatu 50 cm   x 70 cm. 
Każdy odwiedzający naszą salę 
klubową zastanawia się, gdzie 
się znajdują  i czy w ogóle bu-

Lekcje w Muzeum Człowieka
30 października odbyły się 
kolejne zajęcia edukacyjne  
w ramach gminnego projektu 
„Kompetencje kluczowe szan-

są sukcesu dla uczniów szkół 
Gminy Góra”. Warsztaty odby-
wały się w Muzeum Człowieka 
we Wrocławiu. Uczniowie po 
krótkim wykładzie rozpozna-
wali płeć i wiek osobników na 
podstawie otrzymanych szcząt-
ków kostnych, podczas pracy 
wykorzystywali kartę pracy oraz 
instrukcję. Następnie zapoznali 
się z ewolucją naczelnych, po-
równywali szkielet człowieka  

i szympansa na podstawie anali-
zy wykazywali różnice w budo-
wie kręgosłupa, czaszki, szkiele-
tu kończyn człowieka i innych 

naczelnych będących wynikiem 
ewolucji człowieka. W zaję-
ciach wzięła udział grupa 40. 
Uczniów, a warsztaty odbywa-
ły się w dwóch 20- osobowych 
grupach. Ten sposób realizacji  
bardzo podobał się uczniom, 
pracowali bardzo aktywnie, za-
dawali wiele dodatkowych py-
tań.

AH-KSpotkanie z behawiorystką
W dniu 23.10 2018r. w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Górze od-
było się niecodzienne spotkanie. 

Gościem była Sylwia Zeh - Wa-
ligóra, która jest psim behawio-
rystą. W spotkaniu brały udział 

wszystkie klasy młodsze. Nasz 
gość przeprowadził też zajęcia  
w klasach IV D, V B, VIII B. 

Wszyscy uczniowie byli pod 
dużym wrażeniem pogadan-
ki. Prowadząca instruowała 

uczniów na temat prawidło-
wych zachowań w obecności 
psa wykorzystując maskotkę 
Skubiego oraz środki multime-
dialne. Informacje i sugestie 
zawarte w prelekcji  były dla  
uczestników spotkania nowe i 
ciekawe. Uczyły jak należy za-
chowywać się w obecności psa, 
aby nie zrobił krzywdy. Spotka-
nie to nauczyło uczniów empatii  
i uwrażliwiało na losy zwierząt. 
Zajęcia te były zorganizowane 
w ramach aktywnej współpra-
cy z Wąsowskim Stowarzysze-
niem Opieki Nad Zwierzętami 
„Kundelek”. Uczniowie naszej 
szkoły od kilku lat wspierają tę 
placówkę zbierając karmę i roz-
prowadzając kartki z wizerunka-
mi zwierząt. 

J. CHOińSKA, m. SZCZEPANiAK

dynki z fotografii zachowały 
się do dziś. Dzięki fotografiom 
można także zaobserwować jak 
zmieniło się nasze miasto przez 
ostatnie kilka dekad. Wystawę 
można podziwiać codziennie w 
godzinach od 800 do 1500.

Unia Leszno w  „trójce” 
6 listopada 2018 r. do Góry przyjechali reprezentanci Fogo 
Unia Leszno! Najbardziej utytułowana drużyna żużlowa oraz 
Radio Elka. 

 Na wieść o tym, że nasi idole 
odwiedzą Górę z akcją Bycza 
Złota Jesień i Przybijamy piątki, 
uczniowie  Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Górze wraz z nauczyciel-

ką  Jolantą Hanusiak- Cebenko 
postanowili   zaprosić bohate-
rów Mistrzostw Polski na żużlu 
do szkoły.   Pomysł ten okazał 
się być strzałem w dziesiątkę. 
Na spotkanie wyszło mnóstwo 
uczniów wraz z nauczycielami. 
Przyszli też uczniowie innych 
szkół oraz nasi absolwenci. 

Frekwencja była imponująca,  
a goście bardzo mile zaskoczeni. 
Rozmów nie było końca: wy-
wiady, pytania, zdjęcia, autogra-
fy… Dzieci były zachwycone, 

zawodnicy dumni z tak dużego 
zainteresowania i popularności. 
Czas dodatkowo umilały zaba-
wy z maskotką Unii- Byczkiem 
Fredkiem, który jak zwykle był  
w świetnym humorze i zaczepiał 
dzieci w przezabawny sposób. 

AH-K
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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

Podsumowanie Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę
6 listopada 2018 r. o godzi-
nie 10.00 w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Górze odbyła się uroczystość 
podsumowania Powiatowych 

Obchodów 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości przez 
Polskę pod hasłem „Kto nam 
dał Niepodległą Polskę?”  
6 listopada 2018 r. o godzinie 
10.00 w auli Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze 
odbyło się oficjalne podsu-
mowanie Powiatowych Ob-
chodów 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.  
Na zaproszenie Starosty Gó-
rowskiego Piotra Wołowicza 
na uroczystość przybyli mię-
dzy innymi Przewodniczący 
Rady Powiatu Górowskiego 
Jan Rewers, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Ryszard 
Pietrowiak oraz radni powiatu 
górowskiego, Wicestarosta Gó-
rowski I kadencji Krzysztof Ła-
zik, obecny Wicestarosta Paweł 
Niedźwiedź, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Górze Jerzy 
Kubicki oraz radni Miasta i 
Gminy Góra, Burmistrz Góry 
Irenę Krzyszkiewicz reprezen-
tował Sekretarz Miasta i Gmi-
ny Góra Tadeusz Otto, obecna 
była również Sekretarz Powiatu 
Elżbieta Kwiatkowska wraz ze 
Skarbnikiem Wiesławem Po-
spiechem oraz naczelnikami wy-
działów Starostwa Powiatowego 
w Górze, Komendant Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej  
w Górze Krzysztof Panocha, 
Komendanta Powiatowej Policji 
w Górze kom. Krzysztofa Cichlę 
reprezentował zastępca podin-
spektor Jacek Gregor, Andrzej 
Rękosiewicz Prezes Oddziału 

Miejsko-Gminnego OSP w Gó-
rze, kpt. Henryk Adamus Pre-
zes Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycz-
nych, przedstawiciele ducho-

wieństwa ks. Henryk Wacho-
wiak - Dziekan Dekanatu Góra 
Wschód, ks. Arkadiusz Wyso-
kiński - Dziekan Dekanatu Góra 
Zachód, ks. Janusz Bobowski - 
proboszcz parafii p.w. św. Waw-
rzyńca w Czerninie, ks. Paweł 
Machała - Proboszcz Parafii p.w. 
św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Pobielu, Kierownik 

KRUS w Górze Anna Kolibek, 
dyrektor PKO BP Oddział  
w Górze Jerzy Woźniak, dy-
rektorzy szkół i placówek, jed-
nostek organizacyjnych, spółek 
zakładów pracy, stowarzyszeń 
i fundacji, związków zawo-
dowych, mieszkańcy powiatu 
Górowskiego. W auli górow-
skiego Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nie zabrakło 
nauczycieli i uczniów szkół po-
wiatowych, którzy uczestniczyli 
w pięknej lekcji patriotyzmu.  
Na początku uroczystości zo-
stały wprowadzone poczty 
sztandarowe Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama 

Mickiewicza i Zespołu Szkół 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego  
w Górze. Przy dźwiękach Hym-
nu Państwowego wciągnięta zo-
stała na maszt flaga narodowa.  
Powitania wszystkich zapro-
szonych gości uczestniczą-
cych w uroczystości dokonała 
gospodarz imprezy, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Górze Magdalena 
Mielczarek, zwracając się do 
zgormadzonych z apelem:  
- Zróbmy wszystko, aby 11 li-
stopada był dniem radosnym 
i wyjątkowym dla każdego  
z Nas. Jest to przecież dzień 
ponownych narodzin naszej 
ojczyzny. Celebrujmy go, by 
stał się prawdziwym świętem, 
a motywem przewodnim uro-
czystości niech będzie porozu-
mienie – ponad wszelkimi po-
działami i w imię dobra narodu.  
Manifestujmy swój patriotyzm. 
Nie wstydźmy się naszych uczuć 
do Polski. Uczmy nasze dzieci 
miłości do ojczyzny. Wierzę, że 
dzięki temu będziemy państwem 
silnym – takim, z którym będą 

się liczyć inne narody. A składa-
jąc dziś hołd naszym przodkom 
za najcenniejszy dar, jakim jest 
wolność, pamiętajmy, że po-
winnością nas wszystkich jest 
zachowanie jej dla pomyślności 
obecnych i przyszłych pokoleń.  
O współczesnym patrioty-
zmie, roli rodziny oraz szkoły 
w kształtowaniu postaw pa-
triotycznych mówił w swoim 
przemówieniu Starosta Gó-
rowski Piotr Wołowicz. Do-
konał podsumowania działań 
realizowanych w ramach Po-
wiatowych Obchodów 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, zwracając uwagę, 
że ukierunkowanie ich na mło-
dzież ma bardzo duże znaczenie.  
W dzisiejszych czasach wolność 
i niepodległość są zjawiskiem 
naturalnym a do młodych ludzi 

musi dotrzeć świadomość, ze 
nie zawsze tak było i jak wiel-
ką cenę za wolność i niepodle-
głość Polski trzeba było zapłacić.  
Po części oficjalnej odbył się 
koncert – „Kto nam dał Nie-
podległą Polskę?”. Rozpoczął 
go występ taneczny uczniów 
z Zespołu Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole im. Władysła-
wa Reymonta w Witoszycach. 
„Marsz Pierwszej Brygady” wy-
konali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Bolesława 
Prusa w Górze oraz Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze, za-
prezentowano również utwory 
w wykonaniu uczniów Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w 
Górze - m. in. piosenki: „Taki 
kraj” i „Niepodległość trudne 
słowo” oraz wiersze: „Ojczyzna” 
i „Polsko nie jesteś już niewol-
nicą”. Uczestnicy uroczystości 
zobaczyli film krótkometrażowy 
„Animowana historia Polski”. 
Koncert zakończyło wspólne 
odśpiewanie „Roty”, a całość 
uroczystości zamknęło wystą-
pienie dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze 
Magdaleny Mielczarek, która 
w imieniu Starosty Górow-

skiego Piotra Wołowicza oraz 
swoim własnym podziękowała 
za pomoc przy organizacji uro-
czystości dyrektorowi Powiato-
wego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psy-
chologiczno-Pedagogicznego 
w Górze Bernardowi Bazyle-
wiczowi, wicedyrektorowi i 
nauczycielom Zespołu Szkół 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego  
w Górze Krzysztofowi Szmy-
dyńskiemu, nauczycielom  
i młodzieży Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze 
na czele z Alicją Sajdak. Po-
dziękowania otrzymali rów-
nież, Katarzyna Kaźmierczak 
za przygotowanie scenografii, 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Bolesława Prusa  
w Górze z p.Jolantą Łukasiak oraz 
uczniowie z Zespołu Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole im. Włady-
sława Reymonta w Witoszycach. 
Dla wszystkich uczestników uro-
czystości młodzież i nauczyciele 
Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego w Górze przygotowali 
słodki poczęstunek.

 Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
 
W ramach współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Głogowie z Powiatem Górowskim, 13 listopada 2018 r. w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w Górze oraz Zespole Szkół 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze odbyła się kolejna tura 
spotkań przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Głogowie z ponad 200 osobową grupą uczniów, promująca 
różne formy służby wojskowej pod hasłem „Zostań żołnie-
rzem Rzeczypospolitej
 
13 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Górze oraz Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Gó-
rze odbyły się dwugodzinne spotkania, podczas których przed-
stawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie – por. 
Grzegorz Dagiel, Lilianna Wysocka oraz Mirosław Czerniawski 
promowali wśród klas przedmaturalnych i maturalnych różne 
formy służby wojskowej oraz szkolnictwo wojskowe. Spotkania 
odbywały się pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.  
Ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, nie mogło zabraknąć 
tego wątku podczas wystąpienia przedstawicieli wojska. 
Ponad 200 osobowa grupa uczniów z obydwu górowskich szkół wy-
słuchała prelekcji o współczesnym patriotyzmie oraz została zapozna-
na ze służbą przygotowawczą, Narodowymi Siłami Rezerwowymi, 
służbą zawodową, służbą kandydacką, Legią Akademicką, obroną 
terytorialną oraz rekrutacją do szkół oficerskich i podoficerskich.  
Wystąpienia były ilustrowane prezentacją multimedialną. Dla 
młodzieży przygotowano materiały informacyjne w formie ulo-
tek. 

Katarzyna Antolak 
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BARBARA BućKOwSKA

Zakończenie V kadencji Rady Powiatu Górowskiego
30 października 2018 r. w sali 
narad Starostwa Powiatowego 
w Górze o odbyła się XXVIII 
sesja Rady Powiatu Górowskie-
go. Było to ostatnie posiedze-
nie w V kadencji (2014-2018)  
15 grudnia 2014 r. odbyła się I 
sesja V kadencji Rady Powiatu 
Górowskiego. Radni w trwają-
cej 4 lata kadencji 2014 -2018 
uczestniczyli w 28 sesjach.  

Na 28, ostatniej w tej kadencji 
sesji, poza standardowymi punk-
tami obrad, takimi jak przyję-
cie porządku obrad, przyjęcie 
protokołu z XXVII sesji Rady 
Powiatu Górowskiego, sprawoz-
danie z pracy Zarządu Powiatu 
Górowskiego w okresie między-
sesyjnym oraz interpelacje i za-
pytania, radni przyjęli uchwały:  
- w sprawie uchwalenia Progra-
mu Współpracy Powiatu Gó-
rowskiego z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na 2019 r.  
- w sprawie zmiany Statu-

tu Powiatu Górowskiego,  
- w sprawie zmiany uchwały 
nr XXVIII/176/13 Rady Po-
wiatu Górowskiego z dnia 20 
listopada 2013 r. w sprawie 
określenia przystanków komu-
nikacyjnych oraz warunków i 
zasad korzystania z przystan-
ków komunikacyjnych, któ-
rych właścicielem lub zarządza-
jącym jest Powiat Górowski.  

Radni przyjęli również in-
formację z realizacji zadań 
Domu Pomocy Społecznej 
we Wronińcu za 2017 r. oraz 
informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych realizowa-
nych przez Powiat Górowski 
w roku szkolnym 2017/2018.  
W ramach wolnych głosów i 
wniosków radni m.in. dzię-
kowali sobie za czteroletnią 
współpracę oraz podkreślali, że 
działali w trudnych warunkach, 
w jakich przyszło funkcjono-
wać Powiatowi Górowskiemu.  
Na zakończenie wystąpił Staro-
sta Górowski Piotr Wołowicz, 
który podsumował zarówno 
ostatnią kadencję Rady jak 

również swój 8 letni okres spra-
wowania funkcji starosty. W 
swoim wystąpieniu podkreślił, 
że wszystkie działania były po-
dejmowane dla dobra mieszkań-
ców. Podziękował włodarzom 
gmin za współpracę, życząc aby 
rozwijała się jeszcze prężniej a jej 
podstawą były tylko i wyłącznie 
względy merytoryczne. Podzię-
kował wszystkim radnym, bez 
względu na reprezentowaną 
przez nich opcje polityczną, 
podkreślając, że wsłuchiwał się 
w głos opozycji, merytorycz-
ne uwagi traktując jako war-
tościowe wskazówki do swojej 
pracy. Starosta podziękował 
również wszystkim dyrektorom 
jednostek powiatowych oraz 
pracownikom Starostwa Powia-
towego w Górze a także wszyst-
kim współpracującym z po-
wiatem instytucjom i osobom.  
Stwierdził, że obecna władza po-
zostawia powiat w bezpiecznej 
sytuacji finansowej, umożliwia-
jącej prawidłowe funkcjonowa-
nie powiatu a nawet rozpo-
częcie remontów i inwestycji.  
Starosta Górowski Piotr Woło-
wicz wraz z Przewodniczącym 
Rady Powiatu Górowskiego 
Janem Rewersem ufundowali i 
wręczyli wszystkim radnym pa-
miątkowe statuetki, w których z 
okazji zakończenia V kadencji 
podziękowali za zaangażowanie 
i pracę na rzecz Powiatu Gó-
rowskiego i jego mieszkańców.  
Po tej przyjemnej niespodziance 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Górowskiego Jan Rewers zakoń-
czył obrady. Było to ostatnie po-
siedzenie Rady Powiatu Górow-
skiego V kadencji (2014-2018)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu 
Górowskiego

W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 
października 2018 r. mandaty do  Rady Powiatu Górowskiego 
otrzymali: 
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu Górow-
skiego
Urszula Małgorzata Szmydyńska (610), okręg numer 1, miejsce 
na liście 4, 54 lata, zam. Góra
Ryszard Krzysztof Wawer (390), okręg numer 1, miejsce na liście 
3, 46 lat, zam. Góra
Marek Dariusz Biernacki (365), okręg numer 1, miejsce na liście 
1, 38 lat, zam. Góra
Grażyna Owczarek (469), okręg numer 2, miejsce na liście 1, 59 
lat, zam. Wąsosz
Mariola Szurynowska (335), okręg numer 3, miejsce na liście 3, 
45 lat, zam. Niechlów
Ryszard Waldemar Pietrowiak (268), okręg numer 3, miejsce na 
liście 1, 61 lat, zam. Żuchlów
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
Andrzej Rogala (372), okręg numer 1, lista numer 1, miejsce na 
liście 1, 62 lata, zam. Góra
Franciszek Jan Nakoneczny (326), okręg numer 1, lista numer 1, 
miejsce na liście 2, 59 lat, zam. Sułków
Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd
Grzegorz Patryk Kordiak (418), okręg numer 2, miejsce na liście 
3, 38 lat, zam. Wąsosz
Komitet Wyborczy Wyborców Beaty Pona
Marcin Piotr Jóźwiak (438), okręg numer 3, miejsce na liście 1, 
40 lat, zam. Łękanów
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
Grzegorz Aleksander Trojanek (484), okręg numer 1, lista numer 
5, miejsce na liście 1, 69 lat, zam. Góra
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Kazimierz Bogucki (435), okręg numer 1, lista numer 10, miej-
sce na liście 1, 72 lata, zam. Góra
Mirosław Żłobiński (284), okręg numer 1, lista numer 10, miej-
sce na liście 5, 58 lat, zam. Góra
Robert Szymanowicz (248), okręg numer 2, lista numer 10, 
miejsce na liście 1, 56 lat, zam. Pobiel
Jan Czerwiński (386), okręg numer 3, lista numer 10, miejsce na 
liście 1, 56 lat, zam. Łękanów
w nawiasach podano liczbę otrzymanych głosów, 

V Powiatowe Dyktando Ortograficzne 
„Nie tylko dla Orłów”

SłAwOmiR BąCZEwSKi

Tegoroczny konkurs odbył się 
pod hasłem „Rok dla Niepod-
ległej”. Wzięło w nim udział 
37 uczniów: 16 – z klas IV-VI 
szkół podstawowych (katego-
ria I) i 21 z klas VII-VIII szkół 
podstawowych, III klas gimna-
zjalnych i szkół ponadpodsta-
wowych powiatu górowskiego 
(kategoria II). Każda z dwu 
grup pisała inny tekst dyktan-
da, dyktowany przez Elżbie-
tę Berus-Panek – młodszym 
uczestnikom i Barbarę Podwiń-

ską-Bućkowską – starszym. 
Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Barbara Podwińska-Buć-
kowska – przewodnicząca, 
Elżbieta Berus-Panek, Joanna 
Nowacka, Agnieszka Kożyczak, 
Małgorzata Stolarczyk, Dorota 
Jochaniak-Dolatowska, Lidia 
Kosarzewska, Lidia Berus, Mi-
rosława Rutkowska, Lilla Łusz-
czak oraz Klaudia Halczyn – po 
sprawdzeniu prac wyłoniła lau-
reatów. 
„ORŁAMI ORTOGRAFICZ-

NYMI” zostali: 
- w kategorii I „Młodsi” – 
uczniowie klas IV-VI szkół 
szkól podstawowych: 
I miejsce –Mikołaj Adamski 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Górze przygotowany przez 
Martę Skrzypczak, 
II miejsce – Oliwia Plewka ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Górze przygotowana przez  Jo-
annę Nowacką, 
III miejsce – Agata Gawda ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Górze przygotowana przez  Jo-
lantę Dembińską. 
- w kategorii II „Starsi” – 
uczniowie klas VII-VIII szkól 
podstawowych, III klas gimna-
zjalnych i uczniowie szkół po-
nadpodstawowych: 
I miejsce – Katarzyna Juźwiak 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Górze przygotowana przez  Te-
resę Pankiewicz, 
II miejsce – Zuzanna Biaduń 
ze Szkoły Podstawowej w Irzą-
dzach przygotowana przez  Bar-

barę Dziwanowską, 
III miejsce – Joanna Wojnow-
ska z Zespołu Szkół w Sicinach 
przygotowana przez Iwonę 
Birecką, 
Wyróżnienie – Dorota Baryga z 
Zespołu Szkół w Sicinach przy-
gotowana przez Iwonę Birecką. 
Laureatom i ich opiekunom 
serdecznie gratulujemy prak-
tycznej znajomości niełatwej 
polskiej ortografii! 

SłAwOmiR BąCZEwSKi

I Sesja Rady Powiatu
Odbyła sie w dniu 20 listopada 2018 r. w obecności 14 radnych. 

Pełna informacja o sesji w następnym numerze 
Przeglądu Górowskiego.

W poniedziałek, 29 października 2018 r., w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło się V Powiatowe Dyktando Ortograficzne „Nie tylko dla Or-
łów”, którego organizatorem był PCDN i PP-P w Górze
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O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. z 
2014 r. poz.  1490 z póżn. zm.) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.)

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

na zbycie następującej nieruchomości
Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie miejscowości Radosław, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:  
- 631/1 o powierzchni całkowitej 0,4125 ha, sklasyfikowana jako: RIVa (0,0644 ha), PsIV (0,3235 ha), LsVI (0,0246 ha) dla której Sąd Rejonowy w 
Głogowie prowadzi księgę wieczystą  nr LE1G/00076339/9
Działka wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.                                                              
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra nieruchomość nr 631/1 znajduje się w jednostce bilansowej RM (o pow. 0,3879 ha), dla której 
ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy zagrodowej oraz w jednostce bilansowej 
ZL (o pow. 0,0246 ha), dla której ustala się przeznaczenie na tereny lasów.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pokój 108, tel. (065) 544 36 31. 
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę  44.000,00 zł.
Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu za 0,3879 ha terenu przeznaczonego pod zabudowę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
23%.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 stycznia 2019 R. O GODZ. 900  W POK. 104 , W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.
Wadium w kwocie 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 stycznia 2019 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 631/1”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wysokość postąpienia zależy od uczestników przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Na zasadzie wyjątku, nabywcami nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 2a ust. 3 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2196 z późn. zm.) , mogą być: 
1) jednostka samorządu terytorialnego, 
2) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
3)spółka prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu prze-
syłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566),
4) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
5) parki narodowe, na cele związane z ochroną przyrody -  art. 2a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną 
w drodze decyzji administracyjnej :
- na wniosek zbywcy, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli spełnione są przesłanki - art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego.
W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posia-
dającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które 
spełniają łącznie następujące warunki:
• są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków 
rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
• posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
• co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez 
niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje 
dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie).
Informacje dodatkowe:
1) Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej,   w tym gospodarstwie.
2) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym  do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 
3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone 
studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni 
staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w 
rolnictwie.
3) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
a) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
b) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczy-
stego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
c) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
d) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1265 z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:
1)  kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2)  wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub 
zasadnicze branżowe rolnicze;
3)  zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany 
z rolnictwem;
4)  wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5)  rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – 
mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające kwalifikacje rolnicze.
Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co 
najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym 
mowa, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi 
zgodę na dokonanie czynności, o których mowa, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej 
dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do przetargu, do dnia 12 września 2018r. winny złożyć oświadczenia (1, 1A, 2 i 3) wraz z wymaganymi doku-
mentami. Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych /pok. 108/  
oraz na stronie internetowej www.bip.gora w zakładce Przetargi.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
oryginał dowodu wpłaty wadium,
- pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do działu w przetargu wymagana 
jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka 
o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących 
z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji, jeżeli 
wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się 
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

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

O G Ł O S Z E N I E

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

Burmistrz Góry
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-użytkowym wraz z ułamkową częścią działki nr 164/44, położo-
nego w Czerninie przy ul. Rynek 16.

Adres Czernina ul. Rynek 16, KW LE1G/00079084/7.

Obręb Czernina, działka nr 164/44 o pow. 0,0586 ha 

Przeznaczenie  
nieruchomości

i sposób jej 
zagospodarowania

MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
z dopuszczeniem nieuciążliwych usług 

Opis lokalu

Lokal użytkowy położony na parterze, w budynku mieszkalno-użytkowym. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 73,84 m2, na którą składa się:  sala sprzedaży  
o pow. 48,41 m2, pomieszczenie socjalne o pow. 20,60 m2  
i wc o pow. 4,83 m2. Do lokalu przynależy kotłownia  
o pow. 6,61 m2 i pom. gospodarcze o pow. 3,10 m2 w budynku gospodarczym na 
działce. 

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, CO. Nieruchomość 
nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od 
wpisów.

Cena wywoławcza  w zł.

102 100,00 zł /słownie złotych: sto dwa tysiące sto złotych

Sprzedaż następuje w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10  i art. 29 ust. 5 stawy z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarówi usług /podlega zwolnieniu z podatku VAT/.

Wadium w zł. 10 210,00 zł /słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych/ 

Wysokość  opłat i terminy 
ich wnoszenia.

Cena osiągnięta w przetargu płatna najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na  konto 
Urzędu.

Forma sprzedaży Lokal i grunt na własność. 

UWAGA
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1 pok. nr 106 o godz. 1000 w dniu 
5.12.2018 r. 
 2. Wadium w wysokości  10 210,00 zł /słownie zł: dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych/ należy wpłacić najpóźniej do 
dnia 29.11.2018 r. na konto Gminy Góra PKO BP S.A. o/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg 
na lokal użytkowy Czernina ul. Rynek 16”.  Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
3. 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
4. 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 zobowiązani są przedstawić upoważnienie,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu 
wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt 
pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nierucho-
mości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”
Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu..
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
7. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest na piśmie. Koszty zawarcia aktu notarialnego  oraz wpisu 
w księdze wieczystej ponosi nabywca.
8. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Komunalnych pok. nr 106 tel.  65 544 36 28
9. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości minął 
w dniu 5 października 2018 r.

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

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.6845.81.2018 w sprawie przeznaczenia   do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 1 roku nieruchomości 
położonej  w Górze, oznaczonej jako część działki nr 865/5 o powierzchni  0,0037 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.6840.46.2018 w sprawie przeznaczenia    do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Góra, oznaczonej numerem 2320/8 o powierzchni 1,0512 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.6840.81.2018 w sprawie przeznaczenia   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabu-
dowanej, położonej    w Górze w rejonie ul. Wrocławskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1999/2 o powierzchni 0,0574 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.6840.84.2018 w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy  nieruchomości zabudo-
wanej garażem, położonej w Górze w rejonie ul. Dworcowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 204/51  o powierzchni 0,0018 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.
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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.6840.82.2018 w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości zabudowa-
nej garażem, położonej w Górze w rejonie ul. Władysława Reymonta, oznaczonej numerem ewidencyjnym 938/24   o powierzchni 
0,0019 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.

O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

1206/16 0,0891
LEG/
00080510/3

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Wrzosowej

Nieruchomość jest przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, garaże oraz usługi 
nieuciążliwe

na 
własność   50.000,00

1206/17 0,0906 LEG/
00080510/3

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Wrzosowej

Nieruchomość jest przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, garaże oraz usługi 
nieuciążliwe

na 
własność 51.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą    z  dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2017 r., poz.1221 z późniejszymi zmianami).
Działki nie są wyłączone z produkcji rolnej i nie są uzbrojone. Dostęp do działek drogą utwardzoną z kostki betonowej. Warunki obsługi 
nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt,      w oparciu  o faktyczne 
zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone wpisami hipo-
tecznymi. 
Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe  informacje  dotyczące  ww.  nieruchomości  można  uzyskać w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza nr 1,   w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.nr 106, tel. 
65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze – www.gora.com.pl w dziale PRZETARGI.
Wadium  w  wysokości : 
- za działkę nr 1206/16                            -    5.000,00 zł
- za działkę nr 1206/17                            -    5.100,00 zł, 
należy wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia 03.01.2019 r.  w kasie Urzędu do godz. 14:00 lub na konto Gminy Góra - PKO BP 
S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę nr …....”. W przypadku zamiaru nabycia dwóch 
działek wymagana jest wpłata dwóch wadium.
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 8 STYCZNIA 2019 r. O GODZINIE 8:00 POKÓJ  NR  106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  I 
GMINY  W  GÓRZE  -                   NA  KAŻDĄ   DZIAŁKĘ  INDYWIDUALNIE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, 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 prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentu-
jących 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 roko-
waniach 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 Admi-
nistracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1, pkt 
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późniejszymi zmianami) – upłynął     5 
listopada 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 
uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się  w  terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze prze-
targu, 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.

O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieru-
chomości i sposób jej 
zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

1206/12 0,1168
LEG/
00080510/3

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Wrzosowej

Nieruchomość jest prze-
znaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jedno-
rodzinną, garaże oraz 
usługi nieuciążliwe

na 
własność   64.800,00

1206/13 0,1032 LEG/
00080510/3

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Wrzosowej

Nieruchomość jest prze-
znaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jedno-
rodzinną, garaże oraz 
usługi nieuciążliwe

na 
własność 55.000,00

1206/14 0,1337
LEG/
00080510/3

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w Górze  
w rejonie  ul. 
Wrzosowej

Nieruchomość jest 
przeznaczona pod usługi 
nieuciążliwe, urządzenia 
komunikacyjne.

na 
własność 70.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą                          
z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2017 r., poz.1221 z późniejszymi zmianami).

Działki nie są wyłączone z produkcji rolnej i nie są uzbrojone. Dostęp do działki nr 1206/12 droga utwardzoną z kostki betonowej, 
do działek nr 1206/13 i 1206/14 drogą nieutwardzoną gruntową. Warunki obsługi nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury 
technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez przyszłego 
nabywcę. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie                      są obciążone wpisami hipotecznymi. 
Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe  informacje  dotyczące  ww.  nieruchomości  można  uzyskać w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul.  Adama Mickiewicza nr 1,  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych 
- pok.nr 106, tel. 65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta   i Gminy w Górze – www.gora.com.
pl  w dziale PRZETARGI.

Wadium  w  wysokości : 
- za działkę nr 1206/12                            -    6.500,00 zł,
- za działkę nr 1206/13                            -    5.500,00 zł,
- za działkę nr 1206/14                            -    7.000,00 zł 
należy wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia 03.01.2019 r.   w kasie Urzędu do godz. 14:00 lub na konto Gminy Góra - PKO 
BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226   z dopiskiem „Przetarg na działkę nr …....”. W przypadku zamiaru 
nabycia dwóch działek wymagana jest wpłata dwóch wadium.
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 8 STYCZNIA 2019 r. O GODZINIE 9:00 POKÓJ  NR  106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIA-
STA  I GMINY  W  GÓRZE  - NA  KAŻDĄ   DZIAŁKĘ  INDYWIDUALNIE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej, 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 prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób repre-
zentujących 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 na-
leży 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.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1, 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami    z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późniejszymi zmianami) – 
upłynął                             5 listopada 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia 
się uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadium zwraca się   w  terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w 
drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium  podlega zapłacie nie później  niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty 
zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZY-
CZYN.

O G Ł O S Z E N I E

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

BURMISTRZ   GÓRY
 o g ł a s z a

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

Nr
działki

Pow.
w  ha

Nr   KW Położenie
Opis

Przeznaczenie  nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Forma
zbycia

Cena )*
wywoławcza  
 w  zł netto

1206/4 0,0449
LEG/
00080510/3

Nieruchomość
niezabudowana 
położona  w 
Górze  w rejonie  
ul. Wrzosowej

Nieruchomość jest przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, garaże oraz usługi 
nieuciążliwe

na 
własność   23.000,00

)* Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie   z   ustawą                          
z  dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2017 r., poz.1221 z późniejszymi zmianami).
Działka nie jest wyłączona z produkcji rolnej i nie jest uzbrojona. Dostęp do działki drogą utwardzoną z kostki betonowej. Warunki obsługi 
nieruchomości z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie na własny koszt, w oparciu  o faktyczne 
zapotrzebowanie określone przez przyszłego nabywcę. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone wpisami hipo-
tecznymi. 
Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Szczegółowe  informacje  dotyczące  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Górze ul. Adama Mickiewicza nr 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych - pok.
nr 106, tel. 65 5443628. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Górze – www.gora.com.pl   w dziale 
PRZETARGI.
Wadium  w  wysokości 2.300,00 zł należy wpłacić gotówką najpóźniej  do dnia 03.01.2019 r.  w kasie Urzędu do godz. 14:00 lub 
na konto Gminy Góra - PKO BP S.A. O/Góra nr 45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę   nr 1206/4”. 
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 8 STYCZNIA 2019 r. O GODZINIE 10:00 POKÓJ  NR  106 - W SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA  
I GMINY  W  GÓRZE.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, 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 prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentu-
jących 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 ro-
kowaniach 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 Admi-
nistracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1, pkt 
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami    z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późniejszymi zmianami) – upłynął   5 
listopada 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 
uczestnika od zawarcia  umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się    w  terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium  podlega zapłacie nie później  niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu 
notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
ORGANIZATOR  PRZETARGU  ZASTRZEGA  SOBIE   PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU  TYLKO  Z   WAŻNYCH  PRZYCZYN.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

BURMISTRZ GÓRY
informuje, że dnia 09.11.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze (obok 
pok. nr 106) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczaso-
wego dzierżawcy.
Wykaz dotyczy: 
nieruchomości o powierzchni 0,1332 ha, położonej w obrębie miejscowości Chróścina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 347/7
Wykaz wywieszono również na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Góra.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – pok. 108 – 
Urząd Miasta i Gminy, 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, tel. (065) 544 36 31.

KOMUNIKAT O WYWIESZENIU 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. Jarosława Dąbrowskiego 15/6
Góra, ul. Poznańska 9/14
Góra, ul. Starogórska 1/6
Góra, ul. Piastów 8/4
Czernina, ul. Górska 9/2
Czernina, ul. Rydzyńska 4/3
Góra, ul. Wrocławska 13/6

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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RYSZARd wAwER

Sprostowanie
Redakcja PG przeprasza Pana Tomasza Macynę za zniekształcenie na-
zwiska, podanego w wynikach V Biegu  Dziczkiem (PG nr 10).  III 
miejsce w OPEN 10 km Powiat Góra M zajął Tomasz Macyna.

Redakcja

XXV OGÓLNOPOLSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 10.XI.2018, już po raz 
dwudziesty piąty, w Górze odbyły 
się biegi, które uświetniły obchody 
100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. O godzinie 
10.00 na stadionie Ośrodka Kul-
tury Fizycznej odbyło się uroczy-

ste odegraniu hymnu państwo-
wego. Następnie Burmistrz Irena 
Krzyszkiewicz dokonała uroczy-
stego otwarcia zawodów. Łącznie 
odbyło się 9 biegów dla dzieci  
i młodzieży oraz bieg główny na 
10 km. Bieg Przedszkolaków, któ-
rego organizatorem jest TPD w 
Górze odbył się na dystansie 100 
metrów, a startowały w nim dzieci 
już od 1,5 roku do 6 lat. Każde 
z ponad 120 dzieci, bez względu 
na wiek, dobiegło do mety. Bieg 
Przedszkolaków był najbardziej 
sympatyczną rywalizacją naj-
młodszych pociech z Ziemi Gó-
rowskiej. Natomiast bieg główny 
na 10 km zgromadził 222 uczest-
ników (dwie osoby nie ukończyły 
biegu), w tym 22. zawodniczki  
i 54. zawodników reprezentują-
cych powiat górowski. Łącznie we 
wszystkich biegach udział wzięło 
prawie 800 osób. Wyniki biegów 
przedstawiamy poniżej:
KLASYFIKACJA W BIE-
GACH MŁODZIEŻOWYCH
BIEG „MALUCHÓW” (rocz-
nik 2012 i młodsi)
1. Alan Matuszewski Przedszkole 
nr 1 Góra, 2. Jan Kaźmierczak 
Przedszkole Witoszyce, 3. Bartosz 
Szpruta Przedszkole Czernina
I BIEG (500 metrów dziewcząt 
OPEN: rocznik 2009  
i młodsze)
1. Wiktoria Maryszczak ZSPiP 
Czernina, 2. Emilia Jankowska 

SP 1 Góra, 3. Agata Jankowska 
SP 1 Góra
I BIEG (500 metrów dziewcząt 
POWIAT GÓROWSKI: rocz-
nik 2009 i młodsze)
1. Zuzanna Szymkowiak SP 1 
Góra, 2. Agata Kobus SP nr1 

Góra, 3. Hanna Bota ZSPiP 
Czernina
II BIEG (500 metrów chłop-
ców OPEN: rocznik 2009  
i młodsi)
1. Marcel Maćkowski ZS Kąko-
lewo, 2. Witold Janczyn ZSPiP 
Czernina, 3. Mieszko Maćkowski 
ZS Kąkolewo
II BIEG (500 metrów chłopców 
POWIAT GÓROWSKI: rocz-
nik 2009 i młodsi)
1. Damian Zarzycki ZSPiP Czer-
nina, 2. Filip Dutka PSP Wąsosz, 
3. Filip Molski SP nr3 Góra
III BIEG (1400 metrów dziew-
cząt OPEN: rocznik 2006 - 
2008)
1. Julia Cymbalista PSP Wąsosz, 
2. Klaudia Rydełkiewicz SP nr1 
Góra, 3. Oliwia Juszkiewicz UKS 
Jedynka Gostyń
III BIEG (1400 metrów dziew-
cząt POWIAT GÓROWSKI: 
rocznik 2006 - 2008)
1. Ewa Gała SP nr3 Góra, 2. Ju-
lia Bretsznajder SP nr1 Góra, 3. 
Aleksandra Gulecka SP nr3 Góra
IV BIEG (1400 metrów chłop-
ców OPEN: rocznik 2006 - 
2008)
1. Klaudiusz Jurczak SP nr1 
Góra, 2. Jakub Skrzypczak UKS 
Jedynka Gostyń, 3. Dominik Ko-
rol SP nr3 Góra
IV BIEG (1400 metrów chłop-
ców POWIAT GÓROWSKI: 
rocznik 2006 - 2008)

1. Mateusz Witkowicz PSP Wą-
sosz, 2. Konrad Zieleniewski SP 
nr1 Góra, 3. Maciej Sieczka SP 
nr1 Góra
V BIEG (1600 metrów dziew-
cząt OPEN: rocznik 2003 - 
2005)
1. Hanna Chocianowska SP nr1 
Góra,  2. Daria Frąckowiak KS 
Krotosz Krotoszyn, 3. Dominika 
Pihil Gimnazjum nr2 Wschowa
V BIEG (1600 metrów dziew-
cząt POWIAT GÓROWSKI: 
rocznik 2003 - 2005)
1. Marta Adutis SP nr1 Góra,  
2. Nikola Jurczak SP nr1 Góra, 3. 
Julia Konury SP nr3 Góra
VI BIEG (2200 metrów chłop-
ców OPEN: rocznik 2003 - 
2005)
1. Wojciech Wałęsiak KS Krotosz 
Krotoszyn, 2. Miłosz Murcha SP 
nr1 Góra, 3. Sebastian Sobczyk 
SP nr3 Góra
VI BIEG (2200 metrów chłop-
ców POWIAT GÓROWSKI: 
rocznik 2003 - 2005)
1. Mateusz Fluder ZSPiP Czer-
nina, 2. Kamil Szelążek Gim-
nazjum Dwujęzyczne Góra,  
3. Adrian Kopaniecki Gimnazjum 
Dwujęzyczne Góra
VII BIEG (2200 metrów dziew-
cząt OPEN: rocznik 1999 - 
2002)
1. Karolina Frydryszak UKS 
Jedynka Gostyń, 2. Paulina 
Żołnieruk Szkoła w Poznaniu, 3. 
Agata Burdziuk II LO Leszno
VII BIEG (2100 metrów dziew-
cząt POWIAT GÓROWSKI: 
rocznik 1999 - 2002)
1. Karolina Baranowska LO Góra, 
2. Oliwia Ślusarczyk LO Góra, 3. 
Julia Firszt ZS Góra
III BIEG (2800 metrów chłop-
ców OPEN: rocznik 1999 - 
2002)
1. Kamil Frąkowiak KS Krotosz 
Krotoszyn, 2. Łukasz Połczyk LS 
Szklarska Poręba, 3. Arkadiusz Po-
łczyk LS Szklarska Poręba 
VIII BIEG (2800 metrów 
chłopców POWIAT GÓROW-
SKI: rocznik 1999 - 2002)
1.Wojciech Koroś, Góra (SMS 
Szklarska Poręba), 2. Bartosz Za-
rzycki ZS Góra, 3. Sebastian Ple-
snar ZS Siciny
KLASYFIKACJA W BIEGU 
GŁÓWNYM

KOBIETY OPEN
1. Anna Czerwińska, Rawicz, 
2. Katarzyna Głuszko-Łabędz, 
Góra, 3. Agnieszka Idczak, 
Legnica, 4. Danuta Ujejska 
,Święciechowa, 5. Agnieszka 
Olejnik, Wąsosz
MĘŻCZYŹNI OPEN
1. Szymon Krawczyk, Leszno, 
2. Miłosz Szcześniewski, Dąbcze 
3. Sebastian Kapała, Osto-
je, 4. Marcin Lamperski, Rawicz, 
5. Paweł Perdion, Wrocław
ZAWODNICZKA POWIATU 
GÓROWSKIEGO
1. Katarzyna Głuszko-Łabędz, 
Góra, 2. Agnieszka Olejnik, Wą-
sosz, 3. Agnieszka Sokołowska, 
Góra, 4. Anna Dyjach, Góra, 5. 
Michalena Frask, Góra
ZAWODNIK POWIATU GÓ-
ROWSKIEGO
1. Wojciech Zagubień, Góra, 2. 
Krzysztof Kwaśnik, Niechlów, 3. 
Mateusz Antoszków, Żuchlów, 
4. Grzegorz Paterek, Góra, 5. To-
masz Błaszczyk, Góra

KLASYFIKACJA W KATE-
GORIACH WIEKOWYCH
KOBIETY
K- 20: 1. Anna Matuszewska, 
Rawicz, 2. Michalena Frask, 
Góra, 3. Agata Adamowycz, 
Bojadła
K – 30: 1. Maja Kalinowska, Lu-
bin, 2. Monika Rabiega, Leszno, 

3. Anna Dyjach, Góra
K- 40: 1. Agnieszka Sokołowska, 
Góra, 2. Katarzyna Górska, Lu-
bin, 3. Wioleta Musielak, Milicz
K- 50: 1. Dorota Witko, Nowa 
Sól, 2. Elżbieta Pypeć-Nowicka, 
Bojanowo
MĘŻCZYŹNI
M – 20: 1. Łukasz Sobera, Twar-
dogóra, 2. Mateusz Antoszków, 
Żuchlów, 3. Marcin Stępniak, 
Wschowa
M – 30: 1. Filp Śmieiński, Szkla-
ry Górne, 2. Tomasz Owczarek, 
Cieszków, 3. Tomasz Staniszczak, 
Przybyszewo
M – 40: 1. Roman Janowicz,  
Słupia Kapitulna, 2. Wojtek Za-
gubień, Góra, 3. Artur Marek, 
Zduny
M – 50: 1. Krzysztof Bieniek, 
Kąkolewo, 2. Marian Michalski, 
Bruszczewo, 3.Bogusław Ada-
mowycz, Bojadła
M – 60: 1. Wiesław Rejek,  Kro-
bia, 2. Tadeusz Krzyszczuk, Góra, 
3. Krzysztof Głuszko, Góra

M – 70: 1. Marian Bukowski,  
Stary Kaznów, 2. Mieczysław Mi-
chalski, Lubin, 3. Edward Ma-
chowski, Wołów
SENIOR BIEGU - Ryszard 
Jankowski.


