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Drodzy
Czytelnicy

Oddajemy do Waszej dyspozycji nowe wydawnictwo powstające
w oparciu o zasoby internetowego portalu powiatowa.info. Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu
encyklopedycznej informacji o wydarzeniach z terenu ziemi kamiennogórskiej. Publikacja wzbogacana będzie
o dodatkowe elementy, np. dane statystyczne, sylwetki mieszkańców. Mamy
nadzieję, że w ten sposób powstanie
Kronika Ziemi Kamiennogórskiej,
która pozwoli na zachowanie wiedzy
o życiu mieszkańców tych terenów.
Publikacja wydawana będzie w cyklu miesięcznym. Kolejne numery
udostępniane będą w połowie miesiąca. Każdy z numerów można włożyć
do segregatora tworząc kolekcję.
Jak każdy wybór, również Kronika ma charakter subiektywny. Nie
wszystkie wydarzenia mogły się w niej
znaleźć. Możliwe, że część z Państwa
uzna, iż niektóre wpisy są niepotrzebne. Kronikę chcemy prowadzić wspólnie z Wami, mieszkańcami Ziemi
Kamiennogórskiej. Zachęcamy do
dzielenia się uwagami oraz informowania o ważnych, Waszym zdaniem,
wydarzeniach. Jak zwykle udostępniamy redakcyjną skrzynkę mailową:
redakcja@powiatowa.info
Zapraszamy również do korzystania z portalu powiatowa.info
Miłej lektury
Marcin Jaksoń
redaktor naczelny

Dzień
po
dniu
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VV W Domu Kultury w Krzeszowie otwarta
została wystawa „Tropem Wilczym. Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”. Ekspozycję przygotowała Fundacja Wolność i Demokracja, a na
terenie powiatu kamiennogórskiego, miejsc na
organizację wystawy szukało Kamiennogórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne.
Wystawa poświęcona jest losom formacji
tzw. Żołnierzy Wyklętych, czyli jednostek,
które po zakończeniu II wojny światowej nie
ujawniły się i prowadziły walkę z Armią Czerwoną oraz przedstawicielami władzy ludowej.

Trzech Króli. Ulicami miasta przeszło około
tysiąca osób.
Pod wspólnym hasłem „Kolędujmy” w tym
roku do akcji włączyło się 186 miejscowości
naszego kraju.
Uczestnicy orszaku zebrali się przy kościele św. Anny. Na czele kolumny stanęło troje
jeźdźców przebranych za Trzech Króli. Tuż za
nimi poszła Orkiestra Dęta, a następnie setki
wiernych. Orszak przeszedł ul. Kombatantów
do ul. Dworcowej, a następnie ul. Pocztową
i Kamiennogórską do rynku i ul. Kościuszki
do kościoła.

5 stycznia 2014
VV We wspólnym kolędowaniu mogli uczestniczyć mieszkańcy Krzeszowa. W ramach
kontynuacji projektu „Tak śpiewają krzeszowiacy” zorganizowana została impreza „Krzeszowskie kolędowanie”.
Do wspólnego śpiewania zaprosili pracownicy Domu Kultury oraz członkowie Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich. Na
scenie zaprezentowała się grupa kolędników,
uczniów krzeszowskiej szkoły.

Orszak Trzech Króli w Lubawce

VV Ulicami Chełmska Śląskiego przeszła procesja Trzech Króli.
Po mszy świętej wierni wyszli z kościoła.
Na rynku do orszaku dołączyło trzech jeźdźców. Wszyscy dotarli do żywej szopki ustawione przy kościele i odegrali scenę pokłonu
złożonego świętej rodzinie.

Uczniowie przypomnieli tradycję
wspólnego kolędowania

6 stycznia 2014
VV Mieszkańcy Lubawki po raz drugi przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Orszak

Trzech Króli w Chełmsku Śląskim
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7 stycznia 2014
VV Wojewoda dolnośląski zwrócił się do rady
powiatu o zbadanie sytuacji radnej powiatowej Anny Wondołowskiej-Grabowskiej
i sprawdzenie czy jest związana ze społecznością powiatu. Wojewoda wyjaśnia, że otrzymał
informację, iż radna jest zameldowana w Krzeszowie, ale mieszka poza powiatem kamiennogórskim. Prosi więc radnych o sprawdzenie czy
radna jest związana ze społecznością powiatu.
Gdyby okazało się, że tak nie jest, możliwe jest
wygaszenia mandatu radnej.
Wojewoda przypomina, że to radni jako
pierwsi mogą podjąć decyzję o wygaszeniu
mandatu lub uznać, że A. Wondołowska-Grabowska może zasiadać w radzie powiatu.
Dopiero później sprawę analizować będzie
wojewoda, który może wezwać radnych do
wygaszenia mandatu, a w kolejnym kroku nawet sam podjąć taką decyzję.
A. Wondołowska-Grabowska jest radną
powiatu kamiennogórskiego od 7 lat, do końca
stycznia złoży wyjaśnienia w sprawie wątpliwości zgłaszanej przez wojewodę.

je pracowali we Florecie, pani Zofia również
w Polsporcie. Mają dwoje dzieci i troje wnucząt.

Bolesław i Zofia Małyszka z rodziną

Mieczysław Lasota (ur. 12.01.1940 w Borkach Dominikańskich) i Helena Madzio (ur.
20.07.1938 w Olszowcu) pobrali się w Kamiennej Górze 29 czerwca 1963. Pan Mieczysław mieszka w Kamiennej Górze od 1946
roku, pracował w zakładzie karnym i Dofamie.
Pani Helena zamieszkała w Kamiennej Górze
w 1963 roku, pracowała w Obuwiu. Mają troje
dzieci i dwoje wnucząt.

11 stycznia 2014
VV Trzy pary otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta. Wszystkie uroczystości odbyły się
w kamiennogórskim ratuszu. Medale wręczał
burmistrz Krzysztof Świątek.
13 lipca 1963 roku w Kamiennej Górze małżeństwem zostali Zbigniew Skitał
(ur. 14.09.1942 w Grodzisku Dolnym) i Teresa Kaczor (ur. 5 maja 1941 w Mariance
Mroczeńskiej). Pan Zbigniew mieszka w Kamiennej Górze od 17 roku życia. Pani Teresa
przyjechała do miast w 1960 roku, pracowała
we Lnie. Wychowali troje dzieci, doczekali się
pięciorga wnucząt.

Mieczysław i Helena Lasota
z rodziną

17 stycznia 2014
VV W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
(pl. Wolności 11) odbyło się noworoczne spotkanie. Burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof
Świątek zaprosił samorządowców, przedstawicieli placówek i przedsiębiorców. – Zrobiliśmy
wszystko to, na co było nasze miasto stać – burmistrz podsumował rok 2013, kończący unijny
budżet – Na pewno nie jest to wszystko, co byśmy
chcieli zrobić.

Zbigniew i Teresa Skitał z rodziną

Bolesław Małyszka (ur. 12.01.1939) i Zofia Florczak (ur. 26.04.1945) zawarli związek
małżeński w Szczawnem 12 stycznia 1964 roku,
a więc w dniu urodzin pana młodego. Przyjechali do Kamiennej Góry w 1968 roku. Obo-
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VV Przewodnicy z powiatu kamiennogórskiego spotkali się w hotelu Karkonosze w Kamiennej Górze z okazji urodzin i imienin
swoich kolegów. W tym roku czterech z nich
obchodziło lub obchodzić będzie siedemdziesiąte urodziny. Postanowili uczcić ten jubileusz
wspólnie.
W tym roku siedemdziesięciolatkami będą
Witold Fałdziński, Stanisław Król, Włodzimierz Stec i Jan Szymiczek. Do panów dołączyła, znacznie młodsza, Ewa Kubeczek, która
w towarzystwie kolegów obchodziła imieniny.
Cała czwórka pierwsze turystyczne kroki
stawiała pod opieką Pelagii Werno. Wspólnie
rozpoczęli i zakończyli kurs przewodników
organizowany przez Zygmunta Sarneckiego i ruszyli na turystyczne trasy. S. Król przez
35 lat prowadził „Rajd na raty”. W. Fałdziński
realizując swoje turystyczne zainteresowania
zaraził się drugą pasją, zaczął zbierać minerały i organizować wyprawy do Nepalu, Indii,
Indonezji i Afryki w poszukiwaniu cennych
okazów.
Wszyscy jubilaci otrzymali pamiątkowe
medale przygotowane przez kolegów przewodników oraz prezenty od dyrektor Muzeum
Tkactwa.

Spotkanie noworoczne w muzeum

Tegoroczni jubilaci

18 stycznia 2014
VV W Krzeszowie odbył się IV Diecezjalny
Festiwal Jasełkowy i Kolędniczy. Na festiwal
zgłosiło się osiem grup jasełkowych i 15 kolędniczych z trzech (legnickiej, wałbrzyskiej
i wrocławskiej) diecezji. Na scenie zaprezentowało się ok. 300 wykonawców.
Pierwsze miejsce wśród grup jasełkowych
zajęło Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Jeleniej Górze, druga była klasa
IIIC ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, a trzecie miejsce zajęła Grupa Jasełkowa „Iskierki” z Przedwojowa.
Wśród grup kolędniczych wygrał zespół
wokalny Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu, drugie miejsce zajął
zespół kolędniczy Logos z ZSO w Kamiennej
Górze, a trzecie Dominik Budziński z Parafii
św. Antoniego z Lubszy. Jury przyznało trzy
wyróżnienia dla grup kolędniczych dla rodzin-
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no-parafialnej grupy śpiewającej z parafii św.
Franciszka w Jerzmankach, Teatru Lokomotywa ze Świdnika i Grupy Kolędniczej reprezentującej Dom Kultury w Krzeszowie.
Festiwal wspólnie zorganizowało sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
i Centrum Biblioteczno-Kulturalne gminy
Kamienna Góra.

W IV Festiwalu Jasełkowym i

Kolędniczym uczestniczyły m.in.
dzieci z Przedszkola nr 2

w Kamiennej Górze

VV W Centrum Kultury w Kamiennej Górze
odbyło się spotkanie dotyczące kultury Indii.
Imprezę przygotowali członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny.
Podczas spotkania zaprezentowana została
tradycyjna muzyka indyjska. Obecni w Centrum Kultury mogli spróbować swoich sił
w tańcu indyjskim. Prezentacja filozofii wedyjskiej zakończyła się quizem z nagrodami.
Podczas spotkania działał kramik z książkami, kadzidełkami i ekologicznymi produktami przygotowanymi w Czarnowie. Prezentacja kultury Indii zakończyło się ucztą wegetariańska.

Pod koniec 2013 roku mieszkańcy Jawiszowa zebrali podpisy pod wnioskiem o odwołanie dotychczasowego. Prawna procedura
byłaby długotrwała. Gdy sołtys Marcin Szajb
dowiedział się o złożonym wniosku sam zrezygnował z funkcj. W piśmie skierowanym do
gminy i odczytanym na zebraniu przypomniał
inwestycje zrealizowane w sołectwie, udział
mieszkańców w konkursach oraz imprezy zorganizowane we wsi. – Rezygnuję z podniesionym czołem – napisał M. Szajb, który sołtysem
był 2,5 roku.
Wyboru sołtysa dokonują mieszkańcy
podczas zebrania. Aby zebranie było ważne
niezbędny jest udział 10% osób uprawnionych
do głosowania. W Jawiszowie głosować mogą
203 osoby, niezbędne dla ważności zebrania
minimum to 21 osób. Na zebranie przyszło 84
mieszkańców.
Zgłoszone zostały cztery kandydatury na
sołtysa. W tajnym głosowaniu Zdzisław Kraszewski otrzymał 42 głosy, Piotr Krzyżowski 20, Marcin Kimbort 12, Zofia Ruman 3.
Nowym sołtysem został Z. Kraszewski, który
pełnił już tę funkcję przez 9 lat. To jego w roli
sołtysa zastąpił M. Szajb. Sześć głosów było
nieważnych, głosowały 83 osoby.
Nowy sołtys pełnić będzie tę funkcję do
końca kadencji, czyli maksymalnie 6 miesięcy
od wyborów samorządowych zaplanowanych
na listopad 2014 roku.
Na przewodniczącego zebrania mieszkańcy wybrali Grzegorza Kiełbasę, radnego Jawiszowa i Olszyn. Nad sprawnym przebiegiem
zebrania czuwał sekretarz gminy Mieczysław
Plata. W zebraniu uczestniczył również wójt
Stanisław Szmajdziński.

Zdzisław Kraszewski

Kamiennogórzanie mogli poznać
kulturę Indii

19 stycznia 2014
VV Mieszkańcy Jawiszowa wybierali sołtysa.
Wiejskie zebranie spotkało się z ogromnym
zainteresowaniem wyborców.

VV W Krzeszowie odbyło się Spotkanie
Opłatkowe Rodziny Radia Maryja. We mszy
świętej w bazylice, a następnie w koncercie
kolęd i pastorałek zorganizowanym w Domu
Kultury uczestniczyło kilkuset wiernych.
Przed zebranymi wystąpił zespół Janicki
z Czarnego Boru.

3
w Kamiennej Górze. Obiekt stoi pusty. Po
wielu miesiącach tworzenia koncepcji jego wykorzystania i szukania pieniędzy na realizację
pomysłu starostwo chce go sprzedać. Według
operatu wartość budynku i działki to niespełna
750 tys. zł. Starostwo jako cenę wywoławczą
zaproponowało 990 tys. zł. Nikt nie wpłacił
wadium.
Nieruchomość była już wystawiona na
sprzedaż w 2011 roku. Wtedy starostwo chciało za nią 750 tys. zł. Ze sprzedaży, w wyniku
nacisków mieszkańców, zrezygnowano.
Starostwa Ewa Kocemba zapowiedziała
ogłoszenie kolejnego przetargu.

22 stycznia 2014
VV W Centrum Biblioteczno–Kulturalnym
gminy Kamienna Góra w Pisarzowicach odbyło się wielopokoleniowe spotkanie z okazji
„Dnia Babci i Dziadka”. Przed seniorami wystąpiły przedszkolaki.
Maluszki pod opieką Katarzyny Krok
zatańczyły i złożyły życzenia. Pięciolatki pod
opieką Anny Sieńkowskiej wyrecytowały
jabłuszkowe życzenia, a starszaki pod opieką Mirosławy Słaboń popisały się pięknym
tańcem „Laleczek z saskiej porcelany”. Całość ubarwiły piękne piosenki. Wnukowie
podarowali seniorom własnoręcznie wykonane prezenty. W przygotowaniu uroczystości
pomagali rodzice, Koło Gospodyń Wiejskich
w Pisarzowicach oraz pracownicy Centrum.

24 stycznia 2014
VV Młodzież z części szkół z terenu powiatu
kamiennogórskiego obejrzała teatralne przedstawienia wystawione na scenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
Z trzema teatralnymi propozycjami do
Kamiennej Góry przyjechali aktorzy Narodowego Teatru Edukacji. Uczniowie w odpowiednich grupach wiekowych obejrzeli spektakle „Doktor i jego zwierzęta”, „Anię z Zielonego Wzgórza”, „Romeo i Julię”.

21 stycznia 2014
VV Nikt nie chciał kupić budynku po Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Armii Ludowej
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Narodowy Teatr Edukacji
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VV W Domu Kultury w Lubawce odbyło się
tradycyjne spotkanie opłatkowe dla seniorów.
Imprezę od lat organizują Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury, Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
oraz zespół Wrzos z Lubawki. Jest to okazja
do złożenia życzeń świątecznych, noworocznych i z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym
roku z zaproszenia skorzystało kilkudziesięciu
seniorów.
Dla najstarszych mieszkańców gminy organizatorzy zaplanowali kilka artystycznych
niespodzianek. Z krótkim koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta. Przed dziadkami i babciami zaprezentowały się dzieci z sekcji rytmiki
Domu Kultury. Uczniowie szkoły podstawowej wystawili jasełka. Zaśpiewał również zespół Wrzos.

VV W ramach projektu powstał podjazd dla
osób niepełnosprawnych do siedziby starostwa. Pracownicy starostwa biorą udział
w szkoleniach.

25 stycznia 2014
VV W Galerii Centrum działającej przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze (ul. Kościuszki 4) otwarta została wystawa malarstwa
i grafiki Haliny Jasionowskiej. Autorka nazywa siebie plastykiem - nauczycielem i zawiera
w tym określeniu prawie wszystko, czym w życiu się zajmuje. Z wykształcenia plastyk, przekazuje swoje pasje uczniom Zespołu Szkół nr
4 w Wałbrzychu oraz studentom w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Kamiennogórska wystawa „Rozmaitości”
pokazuje przegląd artystycznych zainteresowań autorki. Prezentowane są prace wykonane akrylami, olejami, gwaszami, technikami graficznymi oraz mieszanymi, łączącymi
w delikatne harmonie kształty, kolory, realizm
oraz abstrakcję. Wystawę oglądać można
w styczniu i lutym.

Przed seniorami zaprezentowały się

dzieci z sekcji rytmiki

VV Przedszkolaki oraz uczniowie klas II i III ze
Szkoły Podstawowej w Miszkowicach, wystawili jasełka bożonarodzeniowe dla pacjentów
oddziału opiekuńczo-leczniczego w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji w Kamiennej
Górze.
Dzieci pamiętały także o innym wydarzeniu. Złożyły życzenia, zagrały i zaśpiewały tradycyjne „sto lat” z okazji Święta Babci
i Dziadka.

Halina Jasionowska

26 stycznia 2014
VV W Ogorzelcu odbyła się zabawa choinkowa. Zabawę animował Bałwanek z pomocą
Choinek. Organizatorzy przygotowali prezenty dla wszystkich dzieci z Ogorzelca.
Dzieci z Miszkowic w DCR
Fot. via SP Miszkowice

VV W Chełmsku Śląskim odbyło się VI Forum Wymiany Doświadczeń. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele 6 samorządów,
w tym kamiennogórskiego starostwa, oraz
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,
uczestniczących w projekcie „Nowa jakość
zarządzania w partnerstwie 6 JST”. Głównym
tematem spotkania były inwestycje drogowe.

Styczeń 2014

VV Około 50 osób obejrzało przedstawienie
„Kotek i kogutek” wystawione na scenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Spektakl
odbył się w ramach cyklu „Mamo, tato- teatr
przyjechał”.
VV W świetlicy w Przedwojowie spotkali się
seniorzy. Integracyjne spotkanie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada
Sołecka.

27 stycznia 2014
VV W Lubawce napadnięty został właściciel
dwóch kantorów. Zamaskowani napastnicy
około 2 w nocy wdarli się do jego domu. Skrępowali domowników, biciem i groźbami wymusili oddanie pieniędzy i innych przedmiotów.
Wartość strat oceniona została na 100 tys. zł.
Mężczyzna trafił do szpitala w Jeleniej Górze.
W październiku 2013 roku nieustaleni
sprawcy napadli na kantor przy granicy w Lubawce. W styczniu 2012 roku okradziony został kantor w centrum miasta.
VV Troje mieszkańców powiatu kamiennogórskiego uczestniczyło w Polsko-Szwajcarskim Forum Gospodarczym w Warszawie.
Uroczystego otwarcia dokonali prezydent
Szwajcarii Didier Burkhalter, prezydent Polski Bronisław Komorowski oraz wicepremier
Janusz Piechociński.
Forum zorganizowane zostało w celu wymiany doświadczeń. Uczestnicy obradowali
w ramach trzech paneli poświęconych transferowi technologii z nauki do przemysłu, polsko-szwajcarskiej współpracy naukowo-badawczej
oraz kształceniu zawodowemu.
Podczas panelu Dualne kształcenie zawodowe w Szwajcarii i Polsce wystąpiła Iwona
Krawczyk, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze. Zaprezentowała
współpracę szkoły zawodowej (Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących) i pracodawcy (Dofama-Thies). Wystąpienie było
również okazją do zaprezentowania obu instytucji. W Forum uczestniczyli również Ireneusz
Kruczek prezes Dofamy-Thies oraz Mariola
Jaciuk dyrektor ZSZiO.

28 stycznia 2014
VV Policja przeprowadziła akcję „Trzeźwy
poranek”. Na drogach wjazdowych do miasta
sprawdzana była trzeźwość wszystkich kierowców. Policjanci przeprowadzili 660 kontroli. Złapali jednego kierowcę popełniającego
wykroczenie, a więc mającego między 0,2 a 0,5
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
VV Podczas sesji rady powiatu kamiennogórskiego przedstawione zostało finansowe rozliczenie starostwa i Powiatowego Centrum
Zdrowia, spółki prowadzącej szpital. Dane
obejmowały 10 lat istnienia szpitala. PCZ-et
sp. z o.o. (100% udziałów należy do starostwa)
przejął prowadzenie szpitala po Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Z wyliczeń przedstawionych przez skarbnika powiatu wynika, że PCZ-et przekazał starostwu 1,4 mln zł zysku oraz razem z likwido-
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wanym SP ZOZ-em wpłacił 1,9 mln zł (z czego 1,5 mln zł sam SP ZOZ) jako opłatę za
dzierżawę. Natomiast starostwo zaangażowało
w PCZ-et 2,4 mln zł jako kapitał zakładowy.
Uwzględniając udział w inwestycjach starostwo
„wsparło” szpital kwotą 2,6 mln zł. Z wyliczenia
wynika więc, że PCZ-et przekazał do starostwo
764 tys. zł więcej niż uzyskał.
Prezes PZC-et Wiktor Król przypomniał,
że samorządy gminne przekazały 10% kwot
wydanych na prowadzone w szpitalu inwestycje.
Po dziesięciu latach funkcjonowania szpitala w nowych strukturach udziały starostwa
w PCZ-et mają wartość 4,4 mln zł.
Przekształcając szpital powiat przejął długi
SP ZOZ-u w wysokości 16,9 mln zł. Na spłatę
tych zobowiązań starostwo zaciągnęło 7 mln
zł kredytu, wyemitowało obligacje o wartości 7
mln zł i zaciągnęło 2,3 mln zł kredytu z budżetu państwa. W latach 2014-2021 powiat musi
jeszcze spłacić 8,2 mln zł plus koszty obsługi
tego długu szacowane na 1,2 mln zł.

VV Radni miasta Kamienna Góra przyjęli
uchwałę o zamiarze połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Nowa
jednostka miałaby powstać do 31 sierpnia 2014
i działać pod nazwą Kamiennogórskie Centrum Kultury.
Przyjęcie uchwały o zamiarze połączenia
nie kończy procedury. Zgodę na połączenie
musi wyrazić Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, opinię wydać muszą Krajowa
Rada Biblioteczna i Dolnośląska Biblioteka
Publiczna. Dopiero wtedy będzie mogła zapaść ostateczna decyzja o połączeniu placówek.
Podczas sesji radni zobowiązali burmistrza
do przygotowania koncepcji funkcjonowania
nowej placówki. Jedno z oczekiwań to wyremontowanie tzw. sali wesel i stworzenie w niej
Centrum Multimedialnego, które przyciągnie
czytelników.

5
rotka” z Kamiennej Góry. Po ogrodzeniu, przez
inwestora planującego budowę hotelu, placu
przy byłym dworcu kolejowym władze Lubawki mają problem z lokalizacją przystanku
autobusowego. Czasowo przeniesiony został
na ul. Kombatantów, ale taka lokalizacja budzi
kontrowersje.
Nowy przystanek miałby powstać na terenie starego targu, czyli na placu między ulicami
Dworcową, Pocztową, Ogrodową i Kombatantów. Teren w użytkowaniu wieczystym ma
obecnie Spółdzielnia. Miasto chce zamienić tę
działkę. W zamian proponuje teren pod i przy
kotłowni należącej do Spółdzielni.
Uchwałę poparli wszyscy radni. Kolejny
krok należy do spółdzielców. Zgodę musi wyrazić Walne Zgromadzenie Wspólników.

Sesja rady miasta Lubawka

Uchwała rady rozpoczyna
Wiktor Król

29 stycznia 2014
VV W szkole w Marciszowie odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej przygotowani zostali do bezpiecznego spędzenia zbliżających się ferii zimowych.
Od Kazimierza Huka, dyrektora wrocławskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, każdy uczeń
otrzymał odblaskową kamizelkę. Dodatkowo
uczniowie klas piątych, którzy mają już karty
rowerowe, odebrali odblaskowe światełka.
Policjanci przypomnieli dzieciom zasady
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
sprawdzili wiedzę uczniów dotyczącą zachowania bezpieczeństwa w codziennym życiu.
Był również czas na rozrywkę. Uczniowie
klasy trzeciej wystawili zabawne przedstawienie „Kopciuszek na wesoło”.

Wszyscy otrzymali odblaskowe
kamizelki

procedurę łączenia placówek

VV Firma THOM-Polska odebrała zezwolenie nr 105 na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Kamiennej Górze. Firma zajmuje się precyzyjną obróbką odlewów.
Przy produkcji stosuje dokładność do 0,05
mm. Zakład powstanie w Radomierzu. Minimalne zadeklarowane zatrudnienie to 50 osób,
ale w przypadku pozytywnego zakończenia
negocjacji z nowym klientem pracę znajdzie
ponad 100 osób.

30 stycznia 2014
VV W Pisarzowicach znaleziono ciało mężczyzny. Policja ustaliła, że to 62-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Na teren powiatu
kamiennogórskiego przybył z województwa
lubuskiego. Ciało w pustostanie znalazła przypadkowa osoba.
Na miejscu policja nie znalazła śladów
wskazujących na udział osób trzecich. Przyczyna śmierci znana będzie po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Prawdopodobnie to
pierwsza ofiara mrozów w powiecie kamiennogórskim.
VV Radni Lubawki wyrazili zgodę na zamianę
działek ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sza-
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VV Odbył się pierwszy zjazd hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Kamiennej Górze.
Hufiec reaktywowany zostało po 10 latach.
W myśl zasady „Braterstwo i łączenie pokoleń” zaproszeni zostali byli komendanci hufca
ZHP Kamienna Góra – hm. Józef Michałczak, hm. Wiesław Szczepański, hm. Jan
Stańczak, hm. Bogusław Barszczewski, hm.
Barbara Kowalska, phm. Dariusz Kurowski.
Zjazd wybrał na komendantkę phm.
Agnieszkę Czajkowską – Wróbel. Komenda
działać będzie w składzie: pwd. Piotr Sobczyk
(skarbnik), pwd. Olga Czajkowska (zastępca
ds. organizacyjnych), pwd. Małgorzata Dziedzic (zastępca ds. programu i pracy z kadrą),
pwd. Jacek Czajkowski (kwatermistrz).
Siedzibą hufca są pomieszczenia przy ul.
Kościuszki 4 w Kamiennej Górze zajmowane
poprzednio przez „Music-Box”. Sale przekazane zostały harcerzom przez władze miasta.
Wnętrza wymagają remontu, którego podjęła
się młodzież.

Komendantka hufca ZHP został phm.
Agnieszka Czajkowska-Wróbel

Fot. via acw
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31 stycznia 2014

w Ciechanowicach

Helena Małecka

VV Okradziona została plebania w Leszczyńcu. Złodzieje włamali się gdy ksiądz odprawiał
mszę świętą. Wysokość strat nie została ujawniona.
Wcześniej, również w styczniu, złodzieje
okradli parafie w Marciszowie i Kamiennej
Górze.

Bernadeta Nowak

– Rysowałam od zawsze – mówi o początkach swojej
twórczości. Na publiczną prezentację prac zdecydowała
się jednak dopiero 7 lat temu, dzięki znajomym.
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do dalszej twórczości. W tym samym czasie,
podczas rozmów z Andrzejem Sobczykiem,
B. Nowak przyznała, że maluje. Kierownik
klubu „Relax” obejrzał zdjęcia prac i pokazał
je miejscowym twórcom. Ci zainteresowali się
nową koleżanką. Od tego momentu obrazy
B. Nowak prezentowane były m.in. w Zakopanem, Kamiennej Górze (Lotos, Muzeum
Tkactwa, Time Caffe), Jeleniej Górze i Staniszowie. Artystka uczestniczy również w plenerach organizowanych w Paprotkach.
Twórczość B. Nowak przeszła techniczną zmianę. Zamiast na papierze obrazy zaczęły powstawać na płótnie. Dominującą
techniką stał się akryl, ale maluje również
temperami oraz rysuje. Zaczęła tworzyć
portrety, bo twarz ludzka działa na nią najbardziej inspirująco.
Obrazy B. Nowak znajdują się w kolekcjach poza granicami Polski m.in. w Kanadzie, USA, Niemczech, Szwajcarii, Rosji i we
Włoszech.

W swojej twórczości nie ma ulubionego tematu. Impulsem do artystycznych zmagań są
dla niej ludzie, emocje, kolory - po prostu życie. – Czas spędzony przed sztalugą to wspaniałe
godziny – mówi, ale tworzy też mniejsze dzieła.
Z pod jej ręki wychodzą ilustracje do książeczek o Hani. To cykl bajek tworzony najpierw
z kolegą, a obecnie z Joanna Jarecką. Najnowsza książeczka „Cztery pory roku Hani” będzie
już wkrótce zaprezentowana w Zakopanem.
Na druk czeka opowieść o zwiedzaniu przez
Hanię Kamiennej Góry.
Część bajek i obrazów uzupełniona została
o audiodeskrypcję, czyli głosowy opis umożliwiający oglądanie prac osobom niewidomym.
Prace B. Nowak można obejrzeć na stronie:
http://www.noberna.pl/
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B. Nowak pochodzi z Krynicy Górskiej.
Zainteresowanie sztuką przejęła od ojca, który
malował i trochę rzeźbił. Jednym z jej wspomnień z dzieciństwa są artyści malujący na
ulicach Krynicy. Wśród nich był Nikifor Krynicki - Epifaniusz Drowniak. Przez kilka lat
mieszkali nawet przy jednej ulicy.
W szkole, a później we wszystkich miejscach pracy wykorzystywała swój artystyczny
talent. Nigdy jednak nie zdecydowała się na
szkołę artystyczną, a praca i rodzinne obowiązki nie pozwalały na poważne potraktowanie
sztuki. – Malowanie pochłania – mówi B. Nowak, którą tworzony obraz potrafi oderwać od
rzeczywistości na wiele godzin.
Dopiero po usamodzielnieniu dzieci malarska pasja znowu mogła odżyć. Kolejne dzieła zapewne znowu zostawałyby w czterech
ścianach gdyby nie przyjaciele i internet. Zdjęcia prac na swojej stronie pokazała Krystyna
Szłuińska-Sądej, koleżanka z Kanady. Obrazy spodobały się, pozytywne oceny zachęciły
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Noworoczny Koncert Kolęd

VV W Zespole Szkół Publicznych w Lubawce
(ul. Mickiewicza 4) odbył się finał IX Szkolnego Konkursu Kolęd. Jury w składzie: ksiądz
dziekan Józef Czekański, dyrektor Zespołu
Szkół Beata Obrzut oraz dyrektor Gimnazjum Anna Matysiak oceniało występy
w trzech kategoriach wiekowych.
W grupie klas I – III szkoły podstawowej – pierwsze miejsce zajęła Anna Marmuszewska (IIa), drugie Daria Płachta
(IIIb), trzecie Monika Dmochowska (IIb).
W klasach IV – VI szkół podstawowych
najlepiej wypadła Nikola Durlak (Va),
drugie miejsce zajęła Laura Ogorzałek
(VIb), natomiast trzecie Adrianna Sokańska (Vb). W najstarszej grupie, gimnazjalistów, jury najwyżej oceniło Kamilę Durlak
(IIIc). Drugie miejsce zajęła Magdalena
Kościcka (IIIc), a trzecie Marcin Wojdacki (IIc).
Organizatorami konkursu byli: ksiądz
Andrzej Tarnowski oraz Beata Godla.

Wejdź na www.

VV W świetlicy w Ciechanowicach odbył się
Noworoczny Koncert Kolęd. Przed mieszkańcami wsi zaprezentował się miejscowy zespół
Ciechanowiczanki oraz połączone grupy Zorza
z Sędzisławia i Echo z Kamiennej Góry. W repertuarach dominowały kolędy i pastorałki.
Koncert był również okazją do złożenia
muzycznych życzeń babciom i dziadkom.
Podobny koncert, dzień wcześniej, odbył
się w świetlicy w Sędzisławiu.
Występy zorganizowała Marzanna Homoncik, która opiekuje się bibliotekami w Sędzisławiu i Ciechanowicach. Organizatorka
podkreśla, że biblioteka nie może ograniczać
się do wypożyczania książek, musi prowadzić
również inną działalność.

VV W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze (ul. Kościuszki 4) odbyło się
spotkania z kamiennogórską poetką Heleną
Małecką, tworzącą pod pseudonimem Julka.
Pisarka pochodzi z Podhala, urodziła się
w miejscowości Skomielna Mała. Stąd elementy gwary w jej twórczości. Większość
dorosłego życia spędziła jednak w Kamiennej
Górze. Jak wspomina, wiersze pisze od zawsze,
ale najlepsze dla poetów lata straciła. Jako nastolatka ciężko chorowała, później poświęciła
się rodzinie. Dopiero w 1997 roku postanowiła
wrócić do twórczości. Zachętę znalazła w Internecie, na specjalistycznych forach i portalach. Z sukcesami bierze udział w ogłaszanych
na ich łamach konkursach.
Z twórczością H. Małeckiej można zapoznać się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kamiennej Górze. W zbiorach placówki
znajdują się tomiki wierszy tej autorki.

Wydarzenia
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22 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

W tym roku Orkiestra zbierała pieniądze
na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów. W powiecie kamiennogórskim akcja rozpoczęła się już 10 stycznia.
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 i Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej tradycyjnie zorganizowali
koncert przerywany licytacjami. Przed wejściem zorganizowany został kiermasz ciast.
W sumie w szkole zebrano 6728,08 zł. Sam
kiermasz ciast przyniósł ponad 1470 złotych.
Pluszowy miś wylicytowany został za 260 zł,
a kupiec po chwili przekazał go do ponownej
licytacji. Za drugim razem maskotka „zarobiła” 120 zł.
11 stycznia WOŚP zagrał w CK Music-Box. Gwiazdą hip-hopowego koncertu był
Tau. Artyści zebrali 1 083 zł.
Głównym dniem Finału był 12
stycznia. Na wszystkich scenach do- Lubawka – Światełko do nieba
minowali lokalni wykonawcy.
W Chełmsku Śląskim od rana
trwały rozgrywki sportowe. Uczniowie szkoły podstawowej rozegrali
turniej piłki ręcznej, gimnazjaliści
zagrali w halową piłkę nożną. Po południu ruszył Finał w Domu Kultury. Wśród licytowany przedmiotów
dominowany gadżety WOŚP-u, był
również był tablet, który sprzedany
został za 350 zł. W Chełmsku Śląskim zebrano 9 154,36 zł.
W Lubawce finałowa impreza
zorganizowana została w Domu
Kultury. Zabawa trwała do godziny
20. Ostatnim punktem programu
było „Światełko do nieba”, czyli po-

Uczniowie SP2 i SGEE zebrali ponad 6,7 tys. zł

Wejdź na www.
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10-12 stycznia 2014

W Lubawce i Chełmsku Śląskim zagrała Orkiestra Dęta
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kaz sztucznych ogni zorganizowany
na rynku. Lubawski sztab zebrał
11 577,44 zł.
W ramach kamiennogórskiego
sztabu WOŚP grali mieszkańcy tego
miasta oraz Marciszowa oraz po raz
pierwszy, Krzeszowa i Pisarzowic.
W Pisarzowicach impreza odbyła
się w Domu Kultury. Udało się zebrać
4 729,18zł, 35 pensów, 54,01 euro i 4
korony czeskie.
W Marciszowie mieszkańcy bawili się w szkole. Podczas Finału zebrano 12 687,33 zł oraz 12,48 euro.
Wśród licytowanych gadżetów znalazł się dzień pracy na stanowisku
wójta gminy Marciszów (230 zł) oraz
urodzinowa zabawa z udziałem clowna (200 zł).
W Krzeszowie Finał zorganizowany został w Domu Kultury. Stowarzyszenie
Optymistów Krzeszowskich przygotowało
kawiarenkę. Razem z mieszkańcami bawili się
podopieczni domu dziecka z Wałbrzycha, placówki z którą Krzeszów współpracuje od lat.
W Centrum Kultury w Kamiennej Górze
Finał tradycyjnie rozpoczął się od występów na
parkiecie. Po kilku godzinach artyści przenieśli
się na scenę. W tym roku rozegrane zostały
„Sportowe potyczki”, w których uczestniczyli
przedstawiciele dwóch klubów sportowych
KKS „Olimpia” i KS „Relax”. Policyjna maskotka komisarza Lwa zlicytowana została za
320 zł, dywan znalazł właściciela za 1 500 zł.
Kamiennogórski sztab zebrał 52 424,84 zł.
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Kamienna Góra

Subiektywne podsumowanie roku

Za nami kolejny rok.
Każdy z nas sam oceni czy
był dobry. Dotychczas
w podsumowaniach
dominowały sprawy społecznogospodarcze, a w nich
dokonania inwestycyjne.
Jednak tutaj, postanowiliśmy
podsumować ubiegły, 2013
rok, w trochę inny sposób.
Zwróciliśmy uwagę na kilka
faktów, na dokonania naszych
jednostek i młodzieży, która
udowadnia, że mniejsze miasto
nie musi wcale oznaczać
mniejszych możliwości.

Ważną informacją było dla nas również to,
że Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze otrzymało prestiżową nagrodę
„Diament miesięcznika Forbes 2013” dla firm
najszybciej zwiększających swoją wartość.
Urząd Miasta wyróżniony natomiast został
przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, który
docenił funkcjonujący w Urzędzie innowacyjny sposób udostępniania dokumentów do
uzgodnienia. W opinii Instytutu „na szczególną uwagę zasługuje innowacyjność Gminy
Miejskiej Kamienna Góra. W dobie zwiększającej się informatyzacji sposób ten zasługuje
na pochwałę, gdyż jest ekologiczny, zgodny
z duchem czasu, oszczędza czas pracownika, który musiałby wszystko wydrukować lub
zapisać na płycie, zmniejsza koszty (wydruku,
zakupu płyty, przesyłki) a także zmniejsza objętość dokumentów, które muszą być archiwizowane w jednostce uzgadniającej.”
Koniec roku przyniósł też miłą niespodziankę. Podczas spotkania z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim w Jeleniej Górze,
Kamienna Góra została wyróżniona w konkursie Dolnośląski Lider RPO, za najlepsze wykorzystanie funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego
Śląska 2007-2013. Nominacja dla Kamiennej
Góry przyznana została za realizację projektu
„Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej– zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne”. Jest to bardzo ważne
wyróżnienie. Nasze miasto znalazło się wśród
dziesięciu dolnośląskich podmiotów (gmin,
instytucji, przedsiębiorstw), które w ostatnim
okresie finansowania wykorzystały unijne
wsparcie w sposób najbardziej efektywny.
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W ramach międzynarodowej współpracy
partnerskiej Kamienna Góra i Trutnov skupiły
się na edukacji w zakresie integracji transgranicznej wśród najmłodszych mieszkańców. Uznaliśmy, że obchodzony na całym Świecie Dzień
Dziecka jest doskonałą okazją do zorganizowania dla dzieci przejazdu zabytkowym pociągiem
na trasie Kamienna Góra - Zaclerz, który otrzymał nazwę Pociągu Przyjaźni Polsko-Czeskiej.
Również w ramach współpracy zagranicznej, 5 czerwca 2013 r., kamiennogórskie
Muzeum Tkactwa otrzymało nietypowy podarunek – przedmioty należące do kamiennogórzan mieszkających w naszym mieście przed
1945 rokiem. Dzięki usilnym staraniom Burmistrza Kamiennej Góry Krzysztofa Świątka
oraz porozumieniu z Burmistrzem Wolfenbüttel Thomas’em Pink’iem, udało się doprowadzić do skutku przewiezienie „Izby Pamięci” Kamiennej Góry z niemieckiego miasta
partnerskiego. Natomiast w lipcu, dzięki zaproszeniu burmistrza Pinka, kamiennogórska
młodzież przebywała na międzynarodowym
obozie młodzieżowym w Wolfenbüttel. Wraz
z polską i niemiecką młodzieżą w międzyna-

rodowych warsztatach brali udział ich rówieśnicy z Satu Mare w Rumunii.
W 2013 roku rozpoczęła oficjalną działalność Ochotnicza Straż Pożarna Specjalistycznej
Grupy Ratownictwa Medycznego w Kamiennej
Górze. Ratownicy otrzymali również specjalistyczny motocykl ratowniczy, a miejskie wodociągi przyczepę ze zbiornikiem na wodę pitną.
Do kamiennogórskiej grupy dołączyło także
czterech młodych ratowników medycznych.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

W kwietniu Kamienną Górę odwiedziła
Lidia Geringer de Oedenberg – posłanka do
Parlamentu Europejskiego. Zwróciła uwagę na
efektywną politykę prowadzoną przez władze
miasta w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na różne miejskie inwestycje. W maju, w IV edycji
konkursu poświęconego Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na Dolnym Śląsku Moja okolica pięknieje dzięki RPO, obok 30
dolnośląskich gimnazjów udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół w Kamiennej Górze, zajmując ostatecznie II miejsce. Nagrodą dla nich
była wizyta studyjna w siedzibie Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu.
Również trzyosobowa drużyna uczniów
klasy III M z Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących, w ramach współpracy
z Cechem Rzemiosł Różnych w Kamiennej Górze, wzięła udział w konkursie budowlanym „Murowany Sukces”. Zdobyli II
miejsce w klasyfikacji generalnej konkursu
oraz I miejsce w internetowym konkursie na
najsympatyczniejszych murarzy. Natomiast
wśród 36 stypendystów Fundacji im. Jerzego
Szmajdzińskiego znalazło się aż troje uczniów
z powiatu kamiennogórskiego. Stypendia te
przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie.
Kwiecień i maj były dla nas bardzo intensywnymi miesiącami. Najpierw 2. edycja Biegu

Zdobywcy Góry Parkowej z ciekawą oprawą
i dużą ilością zawodników, później operacja „Bitwa Czołgów”, której byliśmy częścią, okazała
się wydarzeniem bardzo imponującym. Jej finał
był naprawdę spektakularny i przyciągnął tysiące
widzów nie tylko z Kamiennej Góry czy Dolnego Śląska, ale również z innych części naszego
kraju. Za tym wydarzeniem kolejne, największe,
Dni Kamiennej Góry. W 2013 roku naszymi
gośćmi byli Małgorzata Ostrowska, Big Cyc,
który obchodził swoje 25-lecie, a na zakończenie
gwiazda nowej sceny - Kamil Bednarek.
Kamienna Góra znalazła również swoje miejsce w literaturze. Autorka powieści
„W szpilkach od Manolo” Agnieszka Lingas
– Łoniewska opisała na stronach swojej książki podziemną trasę turystyczną Arado. Było
to dla nas ogromną niespodzianką. Oprócz
literatury Kamienna Góra pojawiła się również w sposób bardzo znaczący na małym
ekranie. Bogusław Wołoszański nakręcił jeden
z odcinków trzeciego cyklu programów historycznych dla Polsatu pt. „Skarby III Rzeszy”,
poświęcony w całości Kamiennej Górze.

Wejdź na www.
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Zawsze aktualne informacje

4 stycznia 2014
VV W Jakuszycach rozegrane zostały pierwsze
w tym sezonie zawody w narciarstwie biegowym zaliczane do cyklu Bieg na Igrzyska. Zawodnicy m.in. z MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice rywalizowali w stylu dowolnym. Tomasz
Jurczak wygrał kategorię junior A.

5 stycznia 2014
VV W Kamiennej Górze rozegrany został
szachowy mecz w ramach VI rundy III Ligi
Szachowej - Drużynowych Mistrzostw Szachowych Dolnego Śląska. Drużyna UKS Debiut Przedwojów wygrała 4:1 z MUKS MDK
Fabryczna Wrocław.
VV W Jakuszycach rozegrane zostały drugie
zawody z cyklu Bieg na Igrzyska. Biegacze
rywalizowali stylem dowolnym na dystansach.
Natalia Surdyka była druga w juniorkach A,
Tomasz Jurczak trzeci w juniorach A (oboje
MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice).
VV W zawodach w narciarstwie biegowym
w ramach cyklu Slavic Cup trzecie miejsce
zajęła Justyna Mordarska wychowanka klubu
z Miszkowic. Była najlepszą Polką. Zawody
w sprintach stylem dowolnym rozegrane zostały w miejscowości Nove Mesto w Czechach.

VV W Pisarzowicach odbyły się powiatowe
zawody w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. W obu kategoriach wygrały reprezentacje Gimnazjum w Pisarzowicach.
VV Drużyna koszykarzy ze Szkoły Podstawowej w Lubawce zajęła drugie miejsce w półfinale strefy jeleniogórskiej.

11 stycznia 2014
VV W Pisarzowicach odbył się I Memoriał
Bronka Furtaka i Jacka Urbana w tenisie stołowym. Przez sześć lat memoriał nosił imię
Bronka Furtaka. W ubiegłym roku zmarł
Jacek Urban i stąd zmiana nazwy. Obaj byli
działaczami i trenerami klubu UKS Maraton
Pisarzowice.
W tym roku do rywalizacji przystąpiło
ponad 100 zawodników w wieku od ucznia
szkoły podstawowej po seniorów 45+. Tenisiści przyjechali do Pisarzowic z całego Dolnego
Śląska oraz z Czech.

wackich dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. Wśród dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 2 z Kamiennej Góry zajęła 3 miejsce,
Szkoła Podstawowa nr 1 była ósma. W kategorii chłopców Szkoła Podstawowa nr 2 była
czwarta.

16 stycznia 2014
VV W Krzeszowie odbyły się powiatowe zawody w piłce siatkowej chłopców ze szkół
gimnazjalnych. Wygrała drużyna Gimnazjum
nr 2 przed Gimnazjum nr 1 obie z Kamiennej
Góry.
VV Na basenie w Kamiennej Górze odbył
się Finał Strefy Jeleniogórskiej Sztafet Pływackich Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Wśród chłopców Gimnazjum
nr 2 z Kamiennej Góry zajęło 2 miejsce,
Gimnazjum nr 1 było siódme. W kategorii
dziewcząt Gimnazjum nr 2 zajęło 5 miejsce,
Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej szóste.

17 stycznia 2014
VV W Krzeszowie odbył się Powiatowy Finał
Piłki Siatkowej Dziewcząt ze Szkół Gimnazjalnych. Wygrała reprezentacja gimnazjum
w Krzeszowie.

8 stycznia 2014

20 stycznia 2014

VV Pierwszej porażki w Jeleniogórskiej Lidze
Piłki Siatkowej Amatorów 2013/2014 doznali
Cystersi Krzeszów. Po zwycięstwach w pięciu
kolejkach Cystersi ulegli na własnym parkiecie
Olimpii II Kowary 0:3.

VV W Marciszowie odbył się powiatowy finał
w mini piłce siatkowej „3” dziewcząt ze szkół
podstawowych. Awans do zawodów strefowych wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Marciszowie.

9 stycznia 2014
VV W Pisarzowicach rozegrane zostały powiatowe zawody szkół podstawowych w tenisie stołowym. W kategorii chłopców wygrali
uczniowie z Lubawki, wśród dziewcząt tryumfowały uczennice z Pisarzowic.

Wejdź na www.

w halowej piłce nożnej chłopców ze szkół
ponad gimnazjalnych. Drugie miejsce zajęli
gospodarze turnieju. W finale przegrali z ZSP
Lubań 1:2.

9

VV Powstał Klub Sportowy Sudety-Nasz Region. Kontynuować ma bogate siatkarskie tradycje klubów z Kamiennej Góry. Jako pierwsza powstała sekcja młodzików.

10 stycznia 2014
VV W hali Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
rozegrany został finał strefy jeleniogórskiej

Memoriał w Pisarzowicach na
trwałe wpisał się w sportowy
kalendarz

VV W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbył
się turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar
radnej sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Iwony Krawczyk.
Turniej wygrała drużyna Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących, która pokonała Zespół Szkół Ogólnokształcących 2:1.
Trzecie miejsce zajęło gimnazjum z Marciszowa pokonując 2:0 Gimnazjum nr 2 z Kamiennej Góry.

14 stycznia 2014
VV Na kamiennogórskim basenie odbył się
finał strefy jeleniogórskiej w sztafetach pły-
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21 stycznia 2014
VV W Marciszowie rozegrany został finał
powiatowych zmagań chłopców ze szkół
podstawowych w mini piłce siatkowej. Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze i Szkoła
Podstawowa w Lubawce wywalczyły awans do
zawodów strefy jeleniogórskiej.

23 stycznia 2014
VV Krystian Gryczuk kombinator norweski
z klubu Luks-Ski Lubawka oraz biegaczki
narciarskie Marzena Maciulewicz i Karolina
Trzaska z MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice reprezentować będą Polskę podczas Mistrzostw Świata Juniorów i U23 we włoskim
Val di Fiemme.
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25 stycznia 2014

26 stycznia 2014
VV W Tomaszowie Lubelskim rozegrany został czwarty bieg narciarski z cyklu „Bieg na
Igrzyska”. Zawodnicy rywalizowali w stylu
dowolnym na dystansach. Anna Kalina była
trzecia w juniorkach A, Klaudiusz Kogut drugi w juniorach B. Oboje to zawodnicy MUKN
„Pod Stróżą” Miszkowice.

28 stycznia 2014

REKLAMA

VV W Pisarzowicach rozegrane zostały zawody
powiatowe gimnazjów w piłce ręcznej dziewcząt.
Wygrała drużyna Społecznego Gimnazjum
Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze.

30 stycznia 2014

VV W Pisarzowicach odbyły się powiatowe zawody szkół podstawowych w mini piłce ręcznej chłopców. Wygrała drużyna Zespołu Szkół
Publicznych w Lubawce.

31 stycznia 2014

VV W Pisarzowicach rozegrane zostały powiatowe zawody gimnazjów w piłce ręcznej
chłopców. Wygrała reprezentacja gospodarzy
- Zespołu Szkół w Pisarzowicach.
VV W kolejnej rundzie Jeleniogórskiej Ligi
Piłki Siatkowej Amatorów Bóbr Marciszów
pokonał na własnym parkiecie Uniwersytet
Ekonomiczny Jelenia Góra 3:1.

Kalendarium Imprez Sportowych
i Kulturalnych w Gminie Lubawka 2014

Data

Wydarzenie

luty-marzec
w zależności od
warunków
atmosferycznych

XV Memoriał Staszka Bodzka i Puchar Polski PZN Amatorów w Biegach Narciarskich w Opawie zawody rozgrywane
m.in. na nowych trasach - wytyczonych i oznakowanych w 2013 roku przez Gminę Lubawka przy wsparciu ze środków
z Urzędu Marszałkowskiego z programu Lider.

19.02.

Wystawa prac fotograficznych „Drogi i dialogi” Arkadiusza Makowskiego, zdobywcy 8 Grand Prix Wielkiego Konkursu
Fotograficznego National Geographic Polska.
III Powiatowy Konkurs Wielkanocny – konkurs pisanek organizowany przez Szkołę Podstawową w Miszkowicach.

13.04.

XIV Konkurs Palm Wielkanocnych współorganizowany przez WDK w Chełmsku Śląskim.

26.04.

XXX „Mała Wielkanoc” prezentacja tradycyjnych stołów, ozdób i potraw wielkanocnych przygotowanych przez zespoły
folklorystyczne z terenu pogranicza. Impreza realizowana w ramach projektu pt.: „Uroczystości kulturalne na pograniczu
polsko-czeskim 2012-2014”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWT RCz – RzP 2007 – 2013.

01.-03.05.

Majówka koncert gwiazdy poezji śpiewanej, gry i zawody sportowo – rekreacyjne

czerwiec

Turniej Piłki Nożnej im. Stanisława Andrzejewskiego – turniej dla dzieci do lat 12.

czerwiec-sierpień

50-lecie OSP w Chełmsku Śląskim oraz Powiatowe Zawody Strażackie.

19-20.07.

„Dni Lubawki” koncert zaproszonych zespołów, impreza realizowana w ramach projektu pt.: „Uroczystości kulturalne na
pograniczu polsko-czeskim 2012-2014”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWT RCz – RzP
2007 – 2013.

23-24.08.

IX „Jarmark Tkaczy Śląskich” - pokazy mody lnianej, występy ludowych zespołów z Czech i z Polski, orkiestr dętych,
prezentacje rękodzieła i wyrobów z lnu, koncerty, impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach POWT
RCz – RzP 2007 – 2013.

sierpień-wrzesień
01.09.

Dożynki Gminne – występy zespołów, zabawy sportowo-rekreacyjne.
Otwarty Turniej Deblowy w Tenisie Ziemnym o Puchar Stanisława Wałendzisa – otwarte zawody deblowe.

13-14.09.

XX Międzynarodowe Otwarte Zawody Kolarskie MTB Lubawka – dwuetapowe zawody w kolarstwie górskim dla
zawodników z licencją oraz amatorów.

04.10.

Biegowy Szkół i Sekcji Narciarstwa Biegowego – otwarte zawody w biegu przełajowym.
S t yXXXI
c z Ogólnopolski
e ń 2 0 1Sprawdzian
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Zwycięzcy turnieju

VV W Kamiennej Górze, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 rozegrane zostały
powiatowe zawody szkół podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt. Wygrała reprezentacja
Zespołu Szkół w Krzeszowie.

29 stycznia 2014
Wejdź na www.

VV Na sali Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze rozegrany
został turniej halowej piłki nożnej. O puchar
dyrektora szkoły walczyło osiem drużyn.
W finałowych meczach decydowały rzuty
karne. Turniej wygrała drużyna „Orła” Lubawka przez reprezentacją ZSZiO. Trzecie miejsce zajęli „Nauczyciele”, pokonując ekipę „Fit
Zone”.

VV W Tomaszowie Lubelskim odbyła się trzecia część „Biegu na Igrzyska” - sprinty stylem
dowolnym. Najlepsza wśród zawodników
MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice była Anna
Kalina - szósta w juniorkach A.

Historia/Statystyki 11
Straż pożarna

Dawno temu…

VV 1 stycznia 1771 roku było
tak ciepło, że mieszkańcy miasta i okolic mogli chodzić boso,
natomiast ciepły początek roku
1796 sprawił, że okoliczni rolnicy już kilka dni później zaczęli
wysiewać zboże.
VV 22 stycznia 1616 roku obserwowano niezrozumiałe zjawisko,
na niebie pojawiły się trzy słońca, zjawisko powtórzyło się jeszcze 11 lutego tego samego roku.
VV 25 stycznia 1619 roku odprawiono w kościele (obecnie
pod wezwaniem Św. Apostołów
Piotra i Pawła) ostatnie nabożeństwo ewangelickie.

W styczniu 2014 roku strażacy odnotowali 62 interwencje. Gasili 27 pożarów, w tym 25 dużych i 2 średnie.
Jedna akcja rozpoczęta została po fałszywym alarmie. Pozostałe interwencje (34) związane były z miejscowymi zagrożeniami, w tym 1 małym i 33 lokalnymi. Podczas akcji strażacy odnaleźli jedną ofiarę śmiertelną i 6
rannych.

Powiatowy Urząd Pracy
W styczniu 2014 roku zarejestrowało się 596 bezrobotnych (w styczniu 2013 roku 600), w tym 261 kobiet.
W 2013 roku średnio miesięcznie rejestrowało się 417 bezrobotnych. Wśród rejestrujących się było 148 osób
do 25 roku życia, 138 powyżej 50 roku życia. Zarejestrowały się 24 osoby niepełnosprawne oraz 57 samotnie
wychowujących dziecko. 165 osób nie miało kwalifikacji zawodowych, a 81 doświadczenia zawodowego.
W styczniu z ewidencji wyłączonych zostało 246 bezrobotnych (311 w styczniu 2013), w tym 114 kobiet.
W 2013 roku średnio z ewidencji wyłączanych było 450 osób miesięcznie. Głównym powodem wyłączeń było
podjęcie pracy (121 osób), 111 stanowisk pracy powstało przez wsparcie PUP, 10 było subsydiowanych. 59
osób nie potwierdziło gotowości do pracy, a 38 zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.
Na koniec stycznia 2014 roku zarejestrowanych było 3347 bezrobotnych, na koniec roku 2013 liczba ta
wynosiła 2997. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła więc o 350 osób. Udział kobiet wśród bezrobotnych to 42,5%, wskaźnik ten jest najniższy spośród wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego.
Na koniec grudnia 2013 stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 20,7%, co stanowi 154,5% średniej krajowej.

powiatowa.info
Według danych google analytics portal powiatowa.info odwiedziło w styczniu 39 895 osób. Statystyki
odnotowały 194 594 wizyty i 467 078 odsłon.

REKLAMA

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

Zawsze aktualne informacje

VV Styczeń 1584 roku odebrał
mieszkańcom Kamiennej Góry
i okolic 11 dni z życia. Po 6
stycznia nastąpił od razu 17 ponieważ kalendarz juliański zastąpiono wtedy gregoriańskim.

Agroturystyka „Podkówka”
Anna i Tomasz Stelmach
Świdnik 62
58-410 Marciszów
tel.: (+48) 503 021 427 oraz (+48) 509 042 996

email: poczta@agro-podkowka.pl

Wejdź na www.

http://www.agro-podkowka.pl/

Proponujemy wypoczynek w wygodnych
pokojach urządzonych w XIX-wiecznym
budynku. Podczas remontu w 2007
roku pomieszczenia dostosowane zostały
do potrzeb turystów, ale zachowaliśmy
poprzedni klimat.
Oferujemy pięć pokoi urządzonych
w starym, wiejskim stylu ze stylowymi
dodatkami. W każdym pokoju jest łazienka,
sprzęt rtv i dostęp do Internetu.
Naszym gościom proponujemy posiłki
przygotowane w oparciu o swojskie wyroby
m.in. kiełbasę, szynkę, boczek, pasztety.
Oferjemy jazdy konne, jazdy na rowerze,
urządzenie do masażu.
Organizujemy małe przyjęcia komunijne,
urodziny, konferencje, imprezy
okolicznościowe.
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