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Dzień po dniu

W

Kamiennej Górze zorganizowane
zostały obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W południe pod pomnikiem ofiar Gross-Rosen zapalone zostały białe
i czerwone świece dymne. Rozległa się syrena.
W Muzeum Tkactwa odbyło się spotkanie
przybliżające dzieje Żołnierzy Wyklętych.
Wieczorem, ponownie pod pomnikiem, pamięć Żołnierzy uczczona została minutą ciszy.
powiatowa.info/3011
powiatowa.info/3014

Be The Music. Krzeszowska grupa gra polski
hip-hop. Jury zakwalifikowało Sachiel do kolejnego etapu.
hotplota.pl

5 marca

N

a drodze wojewódzkiej Kowary - Kamienna Góry, tuż za zjazdem do Pisarzowic doszło do wypadku. Młody kierowca
jadący osobową mazdą w kierunku Kamiennej
Góry, na łuku drogi uderzył bokiem samochodu w drzewo. Kierowca, 19-latek, zginął na
miejscu.
powiatowa.info/3040

Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego.
Na Finał Wojewódzki zakwalifikowani zostali: w kategorii „młodsi” Barbara Klimczak,
w kategorii „starsi” Kamil Raczyński.
Na eliminacje rejonowe 59 Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego do turnieju recytatorskiego zakwalifikowano: Kamila Raczyńskiego, Justynę Kałużę i Nikolę Kwiatek,
a do turnieju poezja śpiewana: Nikolę Kwiatek i Gabrielę Bigos.
powiatowa.info/3049

Najlepsi recytatorzy
Fot. Andrzej Kędzia

Rafał Czerniga i Łukasz Szumiński
organizatorzy obchodów

Kierowca zginął na miejscu

2 marca

T
Wejdź na www.

rio Sachiel wzięło udział w pierwszym
odcinku siódmej edycji programu Must

z i e m i

Marciszów
•
•
•

Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyły się powiatowe eliminacji
XIX Konkursu Recytatorskiego Pegazik i 59
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dostępna jest w:

Urząd Gminy Marciszów
NZOZ Poradnia Rodzinna
Biblioteki oraz świetlice na terenie gminy

Gmina Wiejska Kamienna Góra

•
•
•
•

W

Urząd Gminy Kamienna Góra
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Pisarzowicach i Krzeszowie
Biblioteki Gminne
Świetlice wiejskie

D

zięki szybkiej reakcji przypadkowych
świadków udało się ugasić pożar mieszkania przy ul. Ciasnej w Lubawce. Z pomieszczenie ewakuowano lokatorkę i jej psa. Kobieta
trafiła do szpitala.
powiatowa.info/3051

Kamienna Góra
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Miasta Kamienna Góra
Urząd Gminy Kamienna Góra
NZOZ Fizjoterapia - ul. Armii Ludowej 7
NZOZ Rodzina - ul. Kościuszki 6
NZOZ Rodzina - ul. Papieża Jana Pawła II
Księgarnia Atena
Muzeum Tkactwa
Agencja Ubezpieczeniowa A. Cieplicki – ul. Sienkiewicza 8

Lubawka
•
•

Urząd Miasta Lubawka
Punkt opłat, agencja ubezpieczeniowa – Kamiennogórska 2
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czniowie Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zajęli pierwsze miejsce w etapie regionalnym konkursu „Najlepszy Uczeń w Zawodzie
Kucharz”. ZSZiO reprezentowali: Marcelina
Surma, Rafał Nowakowski oraz Dariusz
Majgier (wszyscy z klasy IIg). Opiekunem
ekipy była Danuta Borkowska.
powiatowa.info/3137

tajniki carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach oraz skorzystać z porad kosmetyczki.
powiatowa.info/3079

6 marca

7 marca
Domu Kultury w Lubawce odbył się
koncert charytatywny na rzecz Aleksandry, Leny i Blanki Ciszek. Koncert zorganizowała grupa młodych wolontariuszy. Na
scenie wystąpiły cztery lokalne zespoły. Odbył
się również pokaz streetdance. Zebrano 880 zł.
powiatowa.info/3072

Stanisław Wesołowski

N

a scenie Centrum Kultury w Kamiennej
Górze wystąpiła wrocławska aktorka
Ewelina Niewiadowska. Zaprezentował monodram „To moja Marilyn Monroe”.
powiatowa.info/3082

W

Centrum Biblioteczno–Kulturalnym
w Pisarzowicach odbyło się spotkanie
pod hasłem „Taki dzień... 8 Marca”. Wzięły
w nim udział panie z Pisarzowic i nie tylko.
Spotkanie było okazją do degustacji specjałów
i wymiany przepisów. Znalazł się również czas
na zaprezentowanie zdolności wokalnych i tanecznych.
powiatowa.info/3086

R

emik, kamiennogórski raper, zaprezentował kolejny utwór. Tym razem powstał
klip do utworu „Dobra Polsko!”. Materiał powstał w Music Boxie w Kamiennej Górze.
powiatowa.info/3075

9 marca

W

Rędzinach spłonął budynek mieszkalny. Nikt nie ucierpiał. Pożar gasili
strażacy z PSP Kamienna Góra oraz ochotnicy
z Ptaszkowa, Pisarzowic i Krzeszowa.
powiatowa.info/3090

8 marca

Kamiennej Górze gościli senator Jan
Filip Libicki oraz Lucyna Białk-Cieślak dyrektor Poznańskiego Centrum Edukacji
Ustawicznej i Praktycznej. Odwiedzili Specjalną Strefę Ekonomiczną, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Dofamę-Thies. Celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym.
powiatowa.info/3125

B

artosz Pawlikowski, uczeń klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego (Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze), wziął udział w programie telewizyjnym
Must Be The Music. Jury jednomyślnie zagłosowała na Tak, dając Bartoszowi awans do
kolejnego etapu.
zso.kamienna-gora.pl

11 marca

S

tarosta Ewa Kocemba ogłosiła kolejność
remontu dróg. Z funduszy popowodziowych w pierwszej kolejności odnowiona zostanie droga Czadrów-Krzeszów. W drugiej kolejności wyremontowana ma być ul. Kościuszki
w Kamiennej Górze. Po tej decyzji MPWiK
wstrzymało rozpoczęcie wymiany kanalizacji
pod ul. Kościuszki.
Decyzja zarządu powiatu nie był jednomyślna. Przeciwko głosowali Jarosław Gęborys i Tadeusz Rycharski.
powiatowa.info/3108

12 marca

W

W

domu kultury w Marciszowie wystąpił kabaret „Bella Mafia”. Grupa działa
przy Karkonoskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku. Do Marciszowa zaprosił ją Związek
Emerytów i Rencistów. Kabaret zaprezentował program „Ach Panie, Panowie”.
powiatowa.info/3114

W

13 marca

nocy spłonął niezamieszkany domek
w Przedwojowie. Pożar gasiły cztery
jednostki straży pożarnej, dwie PSP Kamienna
Góra i dwa zastępy ochotników z Lubawki.
powiatowa.info/3076
krzeszowskim domu kultury odbył się
wernisaż wystawy fotograficznej „Kuchenne...”. Stanisław Wesołowski zaprezentował cykl 13 zdjęć wykonanych w jego kuchni
lub przez kuchenne okno. W ramach obchodów Dnia Kobiet panie mogły również poznać
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Pożar w Rędzinach

W

kamiennogórskim starostwie odbyło
się spotkanie z Okazji Dnia Sołtysa.
W tym roku z sołtysami spotkali się Włodzi-
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Zespół Na lajcie

odczas akcji „Trzeźwy poranek” policjanci
skontrolowali 660 kierowców. Jeden z zatrzymanych miał 0,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo sprawdzane
było przestrzegania przepisów dotyczących
stosowania pasów bezpieczeństwa. Policjanci
ujawnili 9 osób łamiących te przepisy.
powiatowa.info/3092

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

W

P

W

R

ozpoczęły się dyżury społecznych asystentów posła Ryszarda Zbrzyznego w kamiennogórskim biurze. Biuro (pl. Wolności 9
w Kamiennej Górze) czynne będzie w czwartki od godziny 16.00 do 18.00.
powiatowa.info/3033

10 marca
Wejdź na www.
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mierz Chlebosz (członek zarządu województwa dolnośląskiego), Iwona Krawczyk (radna
sejmiku, przewodnicząca komisji rolnictwa),
Jan Landeburski (prezes Stowarzyszenia Sołtysów Dolny Śląsk).
powiatowa.info/3125

W

łaściciel tartaku w Marciszowie podpisał kontrakt z włoskim odbiorcą,
zatrudnia kolejnych pracowników. Firma daje
pracę 17 pracownikom. Docelowo zatrudnienie ma znaleźć 29 osób.

N
Swoimi doświadczeniami podzieliła
się Irena Ruman, sołtys Kochanowa
od 2003 roku

a dworcu kolejowym w Kamiennej Górze zbierane były podpisy pod listem
w sprawie przywrócenia ruchu pociągów na
linii Kamienna Góra - Ogorzelec. Akcję zorganizował Dominik Dorabiała z Pisarzowic,
który wcześniej zbierał podpisy w tej sprawie
wśród mieszkańców wsi położonych wzdłuż
linii kolejowej. Akcja w Kamiennej Górze nie
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
powiatowa.info/3147

M

arcelina Ślusarz, uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej
Górze), zajęła trzecie miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Podatkach
i awansowała do finału ogólnokrajowego.
zso.kamienna-gora.pl

14 marca

W

Przedwojowie i Raszowie otwarte zostały punkty przedszkolne. W sumie
opiekę znajdzie w nich 37 dzieci. Punkty działają w wiejskich świetlicach dzięki dotacji uzyskanej przez Fundację Edukacji Europejskiej
w Wałbrzychu i Gminę Kamienna Góra. Koszt
funkcjonowania obu punktów przez 1,5 roku
to 350 tys. zł. Gmina pokryje 15% kosztów
w formie pokrycia kosztów ogrzewania, prądu
i innych mediów. Na terenie gminy działają już
trzy punkty przedszkolne i jedno przedszkole.
powiatowa.info/3136

Zajęcia trwać będą 5 godzin

Wejdź na www.

15 marca

dziennie

W

sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza wręczone zostały nagrody
uczestnikom drugiej edycji konkursu fotograficznego „Kamienna Góra w obiektywie”. Jury
oceniało prace 11 autorów. Przyznało pierwsze
miejsca Kamili Kiełbasie–Gądek, Bartkowi
Dymkowi i Arturowi Kubieńcowi. Wyróżnienie otrzymał Grzegorz Polak.
powiatowa.info/3142

Dominik Dorabiała

16 marca

Z

uchy i harcerze z Hufca Kamienna Góra
zakończyli udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
„Bumerang” we Wrocławiu. 80 Gromada Zuchowa „Dzielne Orlęta” zajęły trzecie miejsce
w kategorii gromad zuchowych, a Harcerska
Grupa Artystyczna „Liminis” wywalczyła
pierwsze miejsce w kategorii Wędrownicy i instruktorzy. Obie grupy otrzymały nominację
na 41 Międzynarodowy Harcerski Festiwal
Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Zuch
Miłosz Wróbel otrzymał nagrodę specjalną
przyznawaną najlepszemu soliście. Grupa „Liminis” otrzymała również „Złoty Bumerang”
przyznawany przez instruktorów Wrocławskiego Kręgu Instruktorskiego „Bumerang”.
powiatowa.info/3180

17 marca

P

oseł Henryk Kmiecik (Twój Ruch) zgłosił
wątpliwości dotyczące zasadności przyznania powiatowi kamiennogórskiemu promesy na usuwanie skutków powodzi na drodze
Czadrów-Krzeszów. Poseł wątpi czy droga ta
została zniszczona przez powódź. Poseł lobbuje za wyremontowaniem w pierwszej kolejności ul. Kościuszki. Uważa, że drugie rozdanie
popowodziowych pieniędzy nie pozwoli na
remont tej drogi.
powiatowa.info/3165
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N

a nadzwyczajnej sesji rady powiatu ustalana była kolejność remontu dróg powiatowych. Powiat uzyskał 4 mln zł na remont ul.
Kościuszki w Kamiennej Górze i drogi Czadrów-Krzeszów. Na obie drogi pieniędzy nie
wystarczy. Zarówno zarząd jak i rada podzieliły się w sprawie kolejności wykonywania prac.
Ostatecznie większe poparcie zyskała koncepcja rozpoczęcia prac od remontu drogi Czadrów-Krzeszów. Jeśli powiat pozyska dodatkowe pieniądze i nie zabraknie czasu, w drugiej
kolejności remontowana będzie ul. Kościuszki.
powiatowa.info/3170

18 marca

W

Hradec Kralove (Czechy) podpisane zostało porozumienie pomiędzy
Aglomeracją Wałbrzyską a krajem královéhradeckim. W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą m.in. gmina Kamienna Góra,
Kamienna Góra i Lubawka. Porozumienie
zawarte zostało w celu lepszego pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej.
powiatowa.info/3181

B

artek Kraszewski, Piotr Kaczmarek, Tomasz Skoczeń uczniowie ZSZiO w Kamiennej Górze zajęli trzecie miejsce w etapie regionalnym konkursu na Najlepszych
Uczniów w Zawodzie Mechanik Pojazdów
Samochodowych. Opiekunem grupy był Waldemar Jagielski.
powiatowa.info/3241

19 marca

O

dbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Do części
testowej przystąpiło ok. 100 osób w trzech
kategoriach wiekowych. Do części ustnej zakwalifikowane zostały po 3 osoby. Zwycięzcy
wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.
W kategorii szkół podstawowych wygrał
Kamil Skrok, drugie miejsce zajęła Kamila
Pawlik, a trzecie Oskar Nowak. Wśród gimnazjalistów najwyższym poziomem wiedzy
wykazała się Angelika Gromala, druga była
Martyna Bielak, a trzecia Sandra Nowak.
W najstarszej grupie wygrał Tomasz Pikus,
drugie miejsce zajął Adrian Kotowski, a trzecie Adrian Trząsalski.
powiatowa.info/3186

Angelika Gromala

Marzec 2014
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nna Kubica, wyborcza dwójka na liście
Europy+ Twojego Ruchu w wyborach do
europarlamentu z okręgu dolnośląsko-opolskiego, zbierała podpisy poparcia pod listą wyborczą. Kandydatka spotkała się z mieszkańcami na rynku w Kamiennej Górze.
powiatowa.info/3185

Jadeszko, Zuzanna Król, Karolina Lorek,
Monika Myjak, Adrianna Trojan, Katarzyna Zerka, Maciej Mierzwa i Cyryl Plata.
Reżyserem spektaklu tradycyjnie był Jacek
Bruździak. Za muzykę i światło odpowiadał
Marek Dańczak.
powiatowa.info/3210

20 marca

W

W

N

a kamiennogórskim rynku spała Pani
Wiosna. Znalazły ją i obudziły dzieci
z Przedszkola nr 2. Wszyscy pożegnali Panią
Zimę, która odeszła z wózkiem wyładowanym
przygotowanymi przez dzieci Marzannami.
powiatowa.info/3208

D

zieci z przedszkola przy ul. Szymrychowskiej pożegnały zimę. Każda z grup
przygotował krótki występ. W przedszkolnym
parku zapłonęło ognisko, na którym spłonęły
Marzanny.
powiatowa.info/3207

21 marca

W

Centrum Kultury odbyła się 22 premiera zespołu teatralnego MY. Spektakl „spotkałam Ludzi” oparty był na książce
Ruty Wermuth pod tym samym tytułem.
W książce mieszkanka Lubawki, obecna na
premierze, opisała swoje wojenne przeżycia.
W tym roku w zespole MY działają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego: Dorota

Marzec 2014

U

czniowie z gimnazjum w Lubawce przeszli w wiosennej paradzie na rynek. Po
drodze wręczali przechodniom kwiaty. Resztę
dnia spędzili na pieszych rajdach i przy ogniskach.
powiatowa.info/3205

22 marca

W

Galerii Centrum w Kamiennej Górze
odbył się wernisaż wystawy malarstwa
Zygmunta Oleksiaka. „Nigdy nie jest za późno
na sztukę” to pierwsza indywidualna wystawa tego autora. Z. Oleksiak zaczął malować
w 2010 roku. Do tej pory brał udział w wystawach zbiorowych w Kamiennej Górze w Lotosie, Time Caffe i Galerii Centrum.
powiatowa.info/3219

Dzieci przygotowały kilka Marzann

Z

okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych przygotowali pokaz mody wiosennej. Wystąpili również
w krótkim przedstawieniu.
powiatowa.info/3202

Zygmunt Oleksiak
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owiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, spółka prowadząca powiatowy
szpital, nagrodzone zostało w rankingu Diamenty Forbesa w kategorii firm o przychodach
od 5 do 50 milionów złotych. PCZ-et otrzymał tę nagrodę po raz drugi z rzędu.
powiatowa.info/3262

herb

Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
odbył się Wiosenny Przegląd Piosenki Europejskiej. Każda klasa zaprezentowała
utwór charakterystyczny dla jednego z krajów
Unii Europejskiej. W szkole zorganizowany
został również konkurs wiedzy o krajach Unii
Europejskiej.
powiatowa.info/3215

rynku

P

Najmłodsi układali kamiennogórski

W

Wiosna i Zima na kamiennogórskim

Najlepsi sportowcy z mamami

kamiennogórskim ratuszu odbył się
konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.
W ramach programu „Z kulturą w Europie”
zorganizowała go Szkoła Podstawowa nr 2.
Oprócz uczniów tej placówki w rywalizacji
uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 1. Obie
drużyny wsparli radni, rodzice i nauczyciele.
Rywalizację wygrała Szkoła Podstawowa nr 1.
Na korytarzu ratusza zaprezentowane zostały prace zgłoszone do konkursu plastycznego „Poznajemy Europę” i fotograficznego
„Moje europejskie wakacje”.
powiatowa.info/3204

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

ręczone zostały stypendia dla najlepszych gimnazjalistów ze szkół prowadzonych przez miasto Kamienna Góra. W tej
edycji nagrody przyznane zostały za osiągnięcia w pierwszym półroczu. Stypendia odebrały
43 osoby. Stypendium naukowe to 500 zł, za
osiągniecia sportowe maksymalnie 300 zł. Wypłacane są z budżetu miasta. Najlepszą gimnazjalistką, a jednocześnie najlepszą uczennicą
klas pierwszych okazała się Martyna Kiełbasa z klasy Ic Gimnazjum nr 2, która może
pochwalić się średnią ocen 5,79. Wśród drugoklasistów najlepszy okazał się Bartłomiej
Krupowicz klasa IIa z Gimnazjum nr 2 (5,73),
a wśród trzecioklasistów Natalia Szczepanek
z klasy IIIb Gimnazjum nr 2 (5,46). Stypendia
za wyniki sportowe otrzymali: Michał Stec
i Krzysztof Strukowski.
powiatowa.info/3197

Kawiarni i Galerii Lotos zagościły
koty. Otwarta została wystawa „Marcowe koty” przygotowana przez grupę artystów.
Jerzy Borowiec, doktor nauk weterynaryjnych,
wygłosił prelekcję o biologii, zachowaniach
i historii kotów. Lidia Ćwiekiewicz-Pelc
przygotowała program „Muzyka i litoterapia
w połączeniu z magią”.
powiatowa.info/3211

W
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G

rupa Rise of the Sun z Lubawki uczestniczyła w XIX Pow Wow w Kladnie
(Czechy). Wiktoria Cyranowska zajęła drugie
miejsce w tańcu dzwoniącej sukni, Weronika
Jarosińska była pierwsza w tańcu tradycyjnym
kobiet, Nikola Maluśkiewicz zajęła pierwsze,
a Sara Niciejewska trzecie miejsce w tańcu
fantazyjnym kobiet, Konrad Jawor wygrał rywalizację w tańcu tradycyjnym męskim. Indianiści z Lubawki spotkali się z Robertem Soto
z plemienia Apaczów.
powiatowa.info/3250

utrudniły poruszanie się, szczególnie po bocznych drogach. Najwięcej śniegu spadło w okolicach Przełęczy Kowarskiej m.in. w Ogorzelcu.
powiatowa.info/3246

26 marca

G
Obfite opady śniegu na początku

rupa Muchomorków z lubawskiego
przedszkola przy ul. Szymrychowskiej
uczyła się konstruowania tradycyjnych palm
wielkanocnych. Dzieci przyjechały do Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim,
w którym wielkanocne tradycje kultywuje Danuta Suchwałko.
powiatowa.info/3274

wiosny

24 marca

W

Krzysztof Jawor i Robert Soto

siedzibie Szkółki Leśnej w Krzeszowie
zaprezentowany został filatelistyczny
zbiór Las. Kolekcję Ewy Kuhnert opracował
i uporządkował Hans Joachim Kuhnert. Kolekcja zaprezentowana została z okazji 90-lecia
Lasów Państwowych, obejmuje 8 ekranów, 128
kart. Oglądać będzie ją można do 24 maja.
powiatowa.info/3245

C

złonkowie Szkolnego Koła Turystycznego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze rozpoczęli turystyczny sezon. Pierwsza wyprawa wiodła z Lubawki przez Betlejem
do Kamiennej Góry. Dziećmi opiekowali się:
Sylwia Czerwińska, Marzena Kołodziej oraz
Jerzy Rubach. Cykl wypraw organizuje zarząd
oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych w Kamiennej Górze.
powiatowa.info/3244

23-24 marca

N

a teren powiatu kamiennogórskiego powróciła zima. Popołudniowe i nocne opady

tworzenia palm

W

bibliotece w Gorzeszowie odbyło się
spotkanie z młodzieżą gimnazjalną
i ponadgimnazjalną „Zagraj w przyszłość”. Była
to część ogólnopolskiej kampanii „Tydzień
z Internetem”, której celem jest zdobywanie
i rozwijanie umiejętności cyfrowych potrzebnych w nowoczesnej europejskiej gospodarce.
powiatowa.info/3278
ada miasta Kamienna Góra podjęła
uchwałę o utworzeniu Rady Seniorów.
powiatowa.info/3276

Dariusz Gajda i Hans Joachim
Kuhnert

B

Młodzi turyści rozpoczęli sezon

D. Suchwałko uczyła dzieci

R
artłomiej Krupowicz, uczeń klasy IIa
Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze,
został laureatem XIII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego organizowanego w ramach XIV edycji konkursu „zDolny Ślązak
Gimnazjalista”. Gratulacje odebrał podczas
gali w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.
powiatowa.info/3298

Wejdź na www.

torem konkursu jest Kamiennogórskie Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne.
powiatowa.info/3253

O

głoszone zostały wyniki pierwszego
etapu konkursu historycznego Nasze
Babcie, Nasi Dziadkowie. Do drugiego etapu zakwalifikowani zostali: Maria Knopik,
Wiktoria Nowak, Damian Borowiec (szkoły
podstawowe), Katarzyna Żelazko, Sandra
Skrzypczak, Magdalena Dziedziak, Kinga
Grzywacz (gimnazja) oraz Monika Myjak,
Alicja Ogórek, Dorota Jadeszko, Emilia Maciaszek (szkoły ponadgimnazjalne). Organiza-
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27 marca

R

adni sejmiku dolnośląskiego przyznali
Honorowe Złote Odznaki Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego: Władysławowi Niemasowi (prezesowi Towarzystwa
Budownictwa Społecznego), Stanisławowi
Małemu (wiceprezesowi PKS), Janowi Lubienieckiemu (nauczycielowi historii), ks.
Marianowi Kopko (proboszczowi i kustoszowi opactwa w Krzeszowie).
Radni przyznali powiatowi kamiennogórskiemu milion złotych dofinansowania do remontu drogi Czadrów-Krzeszów.
powiatowa.info/3292

D

o kantoru przy ul. Waryńskiego w Kamiennej Górze wszedł mężczyzna
w czapce z daszkiem. Zażądał wydania pieniędzy. Obsługa kantoru spłoszyła napastnika,
który uciekł bez łupu.
powiatowa.info/3288

Marzec 2014

6

Dzień po dniu/Ludzie Ziemi Kamiennogórskiej

Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze odbył się Dzień
Włoski. Uczniowie klasy IIIc pod opieką Elżbiety Jaszek przygotowali przedstawienie przypominające osiągnięcia starożytnego Rzymu.
Rozstrzygnięty został konkurs na makietę pizzy.
Pierwsze miejsce zajęła praca Nikoli Matyszczuk i Kamila Kuklisa. W realizację Dnia
Włoskiego zaangażowali się również: Anna
Postawa, Robert Kosiński i Jolanta Myśliwiec.
powiatowa.info/3291

28 marca

K

2516,33 zł udało się zebrać podczas koncertu Muzyka ponad podziałami, zorganizowanego przez DLS i Harygmę w Centrum
Kultury w Kamiennej Górze. Wystąpiły zespoły rockowe i hip-hopowe. Dochód przekazany zostanie Pawłowi EMCU Mickowi,
którego dom spłonął 24 stycznia.
powiatowa.info/3306
powiatowa.info/3328

parku Watra w Lubawce powitana
została wiosna. Dzieci wspólnie ze
strażakami oraz Bartkiem Dymkiem z Nad-

złonkowie Szkolnego Koła Turystycznego „Kompasik” przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kamiennej Górze wyruszyli na wiosenne szlaki. Z Lubawki przeszli do Betlejem,
a następnie do Kamiennej Góry. Opiekę nad
młodymi turystami sprawowali: Emilia Nieczyperowicz i Jerzy Rubach.
powiatowa.info/3324

31 marca

K

amiennogórscy policjanci zatrzymali
40-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu
znaleźli szafę przystosowaną do hodowli konopi indyjskich. Mebel wyposażony był w system
oświetlenia, nawadniania i wentylacji. W pokoju
znaleźli również 35 gram suszu konopi indyjskich. Zatrzymany usłyszał zarzuty uprawy konopi i posiadania środków odurzających.
powiatowa.info/3331

W

Domu Kultury w Lubawce rozpoczęły się dwudniowe warsztaty rękodzieła. Kilkanaście pań uczyło się zdobienia kafli
techniką marmurkową, wykonywania kartek
świątecznych oraz zdobienia jajek m.in. techniką patchworkową. Zajęcia prowadziła Anna
Talabova z czeskiego Zaclerza.
powiatowa.info/3327

29 marca

W

C

Paweł Micek

Adam Ryczko

Komisja odpowiada za proponowanie zarządowi OSP przedsięwzięć
mających zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, a następnie jednostek OSP. A. Ryczko prowadzi
m.in. konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” oraz powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zachęca członków
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Zawsze aktualne informacje

Przewodniczący komisji ds. młodzieży w zarządach powiatowym i gminnym (gmina Kamienna Góra) Ochotniczej Straży Pożarnej.
Strażak od 1975 roku. – Poświęcam czas na
szkolenie następców.

MDP do udziału w innych strażackich konkursach m.in. fotograficznym,
czy też promującym najlepsze drużyny młodzieżowe.
Obecnie jedenaście, z piętnastu działających na terenie powiatu kamiennogórskiego jednostek OSP, prowadzi Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Zrzeszeni są w nich zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Pracą
z młodzieżą druh A. Ryczko zajął się w 1997 roku, gdy został opiekunem
MDP w Ptaszkowie, co kontynuuje do dzisiaj. Pracował m.in. z druhem
Włodzimierzem Respondkiem, od którego uczył się pracy z młodzieżą.
Część wychowanków A. Ryczki z ptaszkowskiej MDP została strażakami ochotnikami. W celu zachęcenia młodych mieszkańców powiatu do
wstępowania w strażackie struktury komisja próbuje urozmaicić ofertę,
stąd m.in., zrealizowany w tym roku, pomysł na zimowe zawody strażackie rozgrywane w hali. A. Ryczko prowadzi również drużynę strażacką
w Przedszkolu nr 3 w Kamiennej Górze. W tym roku powstała już trzecia
grupa małych strażaków.
A. Ryczko został strażakiem w wieku 18 lat, w 1975 roku. Wstąpił do
jednostki ochotniczej w Ptaszkowie, wsi z którą związany jest przez całe
życie. Strażakiem był nawet podczas części służby wojskowej. Regularnie
brał udział w akcjach do 2010 roku. Obecnie sporadycznie wspiera młodszych kolegów np. podczas niedawnych akcji gaszenia wypalanych traw.
Nowym zajęciem druha jest kultywowanie tradycji. Wspólnie z kolegami odbudowuje XIX-wieczny wóz strażacki przejęty od strażaków
z Kamiennej Góry. Do jednostki w Ptaszkowie trafił również dwukołowy
wóz strażacki znaleziony w jednej ze zlikwidowanych firm. Oba pojazdy,
po odbudowie, mają być prezentowane podczas strażackich świąt. Pokazywane będą również elementy starego wyposażenia strażackiego, zbierane
w ptaszkowskiej jednostce.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

atarzyna Żelazko, uczennica Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze, została
laureatką konkursu „Unijna rymowanka Zjednoczeni w Różnorodności... z humorem”.
Nagrodą, ufundowaną przez Lidię Geringer
de Oedenberg posłankę do Parlamentu Europejskiego, był wyjazd do Brukseli.
powiatowa.info/3301

leśnictwa Kamienna Góra i Piotrem Wasiakiem z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, zawiesiły w parku budki lęgowe dla
ptaków. Na skateparku zaprezentowała się
grupa z Jeleniej Góry, pokazując miejscowym
amatorom kilka tricków.
powiatowa.info/3304

Wejdź na www.
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REKLAMA

Kamienna Góra

7

Operacja Kamienna Góra

Już po raz kolejny, podczas długiego weekendu majowego, Kamienna Góra stanie się
miejscem wielkiej rekonstrukcji historycznej z okresu II Wojny Światowej. W dniach 3-4
maja br. na ulicach i placach Kamiennej Góry pojawią się wojska różnych formacji tocząc
zacięte potyczki o miasto z użyciem broni ciężkiej.
Zapraszamy serdecznie wszystkich na ten niespotykany
dwudniowy spektakl, w którym zaangażowanych będzie 120
rekonstruktorów, a ponadto m.in.: samochód ciężarowy Mercedes (x2);
samochód ciężarowy GMC; samochód terenowy Volkswagen KDF 82
(x2); samochód pancerny BA 64; samochód terenowy Dodge WC 52
(x2); Jeep Willis; armata kaliber 45mm; działo przeciwpancerne SU57; niszczyciel czołgów Hetzer. Nie zabraknie też broni historycznej,
efektów pirotechnicznych, rekwizytów z epoki (repliki dzieł sztuki) oraz
odpowiedniej scenografii (worki z piaskiem, skrzynie, elementy barykad).

Wejdź na www.
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Poniżej szczegółowy plan działań:
Sobota, 03.05

Przez cały dzień w różnych punktach miasta odbywać się będą
liczne inscenizacje, gra miejska oraz inne atrakcje. Dodatkowo w całym
mieście zostaną rozlokowane posterunki obsadzone sprzętem oraz rekonstruktorami.
Miejsca, w których przez cały dzień rozlokowane będą posterunki:
•
Rynek Miejski;
•
Róg ulic Waryńskiego i Sienkiewicza;
•
ulica Jeleniogórska (koło stacji PKP);
•
Arado;
Harmonogram dnia:
•
Skrzyżowanie ulic Wałbrzyskiej i Katowickiej.
•
10:00–16:00 – Gra miejska „Poszukiwacze zaginionych skarbów” związana
z tematem przewodnim imprezy, tj. z poszukiwaniem zaginionych w czasie
II wojny światowej dzieł sztuki; o godz. 18:30 na Rynku ogłoszenie wyników
gry miejskiej i nagrodzenie zwycięzców.
•
11:00 – Arado (Góra Parkowa), mini inscenizacja „Strzały nad Landeshut”.
•
12:00 – Muzeum Tkactwa, prelekcja na temat losu kobiet w czasie II wojny
światowej (Ewa Kędziorek, GRH Bluszcz).
•
13:00 – Ratusz Miejski, mini inscenizacja „Skrzynie pełne skarbów – cz. I”.
•
13:30 – Rynek Miejski, prezentacja grup rekonstrukcyjnych.
•
13:45 – Rynek Miejski, pokaz mody lat 40.
•
14:00 – Muzeum Tkactwa, prelekcja na temat zaginionych w czasie II
wojny światowej dzieł sztuki (pisarz Igor Witkowski).
•
15:00 – Most na ul. J. Lompy, mini inscenizacja „Bitwa o most”
•
15:30 – Rynek Miejski, prezentacja pojazdów.
•
17:00 – ulica przed Centrum Kultury (Kościuszki 4) – mini inscenizacja
•
18:15 – Rynek Miejski, pokaz mody lat 40.
•
18:30 – Rynek Miejski, ogłoszenie wyników gry miejskiej „Poszukiwacze
zaginionych skarbów” oraz rozdanie nagród.
•
19:00 – Rynek Miejski, mini inscenizacja „Skrzynie pełne skarbów – cz. II”.
•
20:00–23:00 – Rynek Miejski, wieczorek taneczny z muzyką w stylu lat 40.
•
23:00 – Pokaz fajerwerków

Niedziela, 04.05

Harmonogram dnia:
Rynek Miejski
•
08:00–10:00 – próby przed inscenizacją, przygotowanie scenograficzne;
•
12:00–13:00 – przygotowanie efektów pirotechnicznych;
•
13:00–13:40 – inscenizacja „Bitwa o skarby”.
•
13:40–14:30 – czas dla mediów i widzów; rekonstruktorzy wraz z pojazdami
obecni będą na rynku.
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Sport
6 marca

11 marca

N

D

N

atalia Surdyka z Karoliną Trzaską
(MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice) zajęły pierwsze miejsce w sprincie drużynowym
stylem klasycznym rozegranym podczas Mistrzostw Polski Juniorów w biegach narciarskich. Norbert Maciulewicz z Tomaszem
Jurczakiem wywalczyli srebrne medale.
powiatowa.info/3011

zieci z Przedszkola nr 2 z Kamiennej
Góry wzięły udział w Dniu Olimpijczyka. Każda z grup wystartowała w sportowych
konkurencjach zorganizowanych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.
powiatowa.info/3057

12 marca

2 marca

K

inga Bieda i Paulina Tokarska, uczennice
Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, zostały wicemistrzyniami Dolnego
Śląska w tenisie stołowym. Opiekunką dziewcząt była Katarzyna Filip-Murawska.
powiatowa.info/3115

W

W

Zieleńcu odbył się Egzamin Regionalny z Narciarstwa Zjazdowego na
uprawnienia Instruktora SITN - Pomocnika
Instruktora PZN. W egzaminie brali udział
zawodnicy i zawodniczki sekcji narciarskiej
Staniec-Sport z Kamiennej Góry.
powiatowa.info/3043

4 marca

K

W

Pisarzowicach odbył się finał strefy
jeleniogórskiej szkół podstawowych
w tenisie stołowym dziewcząt. Wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 z Lwówka Śląskiego. Drużyna z Pisarzowic zajęła piąte miejsce.
powiatowa.info/3038

5 marca

W

Pisarzowicach odbył się finał strefy
jeleniogórskiej szkół podstawowych
w tenisie stołowym chłopców. Wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej w Jeżowie
Sudeckim. Drużyna z Lubawki zajęła czwarte
miejsce.
powiatowa.info/3060

Marzec 2014

W

Pisarzowicach odbył się finał strefy
jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych
w tenisie stołowym dziewcząt. Wygrało Gimnazjum nr 3 z Lubania. Drużyna Gimnazjum
w Pisarzowicach zajęła siódme miejsce.
powiatowa.info/3059

W

Bolesławcu rozegrany został półfinał strefy jeleniogórskiej w siatkówce
chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Turniej wygrała drużyna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry
pod opieką T. Wyszomirskiego. Drużyna zagra w finale strefy.
powiatowa.info/3070

7 marca

W

Pisarzowicach odbył się finał strefy
jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych
w tenisie stołowym chłopców. Wygrało Gimnazjum Samorządowe w Platerówce z/s we
Włosieniu. Gimnazjum z Pisarzowic zajęło
szóste miejsce.
powiatowa.info/3091

9 marca

Z

awodnicy UKS Maraton Pisarzowice, jedynego w powiecie klubu trenującego tenisistów stołowych, zdominowali Mistrzostwa
Powiatu w Tenisie Stołowym Ludowych Zespołów Sportowych. Do rywalizacji przystąpiło 47 zawodników podzielonych na osiem
kategorii.
powiatowa.info/3088

13 marca

W

Bolesławcu rozegrany został finał
strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej
dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Turniej wygrała drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Kamiennej Góry w składzie: M.
Antoniewska, O. Więcławska, M. Gredes, K.
Jaszczur, B. Kita, M. Kluczyńska, M. Król,
K. Kwiatek, M. Migacz, A. Pajor, K. Pocha,
A. Solarz, K. Trojankowska. Opiekun: M.
Latawiec.
powiatowa.info/3133

W

Siedlęcinie koło Jeżowa Sudeckiego
odbył się finał strefy jeleniogórskiej
w szachach drużynowych w kategorii gimnazjum. Wśród 7 drużyn drugie miejsce, dające
awans do finału wojewódzkiego, zajęła reprezentacja Gimnazjum z Lubawki w składzie: N.
Wąsowska, F. Święs, P. Gołuch, H. Obrzut.
Opiekun M. Kamiński.
powiatowa.info/3126

Drużyna Gimnazjum z Lubawki

W

sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze odbył się finał strefy
jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców ze
szkół gimnazjalnych. Turniej wygrała drużyna
Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu. Ekipa Gimnazjum nr 2 z Kamiennej
Góry zajęła trzecie miejsce.
powiatowa.info/3128
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arolina Trzaska (MUKN „Pod Stróżą”
Miszkowice) była druga wśród juniorek
A w biegu stylem dowolnym na dystansie 8
km rozegranym podczas Mistrzostw Polski
Juniorów w biegach narciarskich. Podczas
Mistrzostw zawodnicy MUKN „Pod Stróżą”
Miszkowice zdobyli 132 punkty. Drużyna wygrała klasyfikację drużynową.
powiatowa.info/3044

Dzień Olimpijczyka w przedszkolu

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

Centrum Kultury w Kamiennej Górze
rozegrane zostały X i XI rundy szachowej IV Ligi Wałbrzyskiej. W X rundzie UKS
„Zadrna” Kamienna Góra wygrał (3,5:1,5)
z KSz „Jelonka II” Jelenia Góra. W XI rundzie
„Zadrna” przegrała (1,5:3,5) z pierwszą drużyną „Jelonki”. Kamiennogórski klub reprezentowali Karol Czoch, Michał Wagiel, Łukasz
Poborca, Hubert Czoch i Janusz Hałubek.
powiatowa.info/3022

a sali sportowej Szkoły Podstawowej numer 2 w Kamiennej Górze odbył się finał
strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. Wygrała drużyna
Gimnazjum nr 2 z Lubania. Czwarte miejsce
zajęła reprezentacja Gimnazjum z Krzeszowa.
powiatowa.info/3111

Wejdź na www.
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9
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Sport
14 marca

17 marca

W

R

Zakopanem odbył się dziewiąty bieg
narciarski z cyklu „Bieg na Igrzyska”.
Młodzi zawodnicy rywalizowali w stylu dowolnym. Wśród zawodników MUKN „Pod
Stróżą” Miszkowice na podium stanęli Karolina Trzaska (4 w kategorii juniorek A),
Klaudiusz Kogut (2 w juniorach B) i Tomasz
Jurczak (3 w juniorach A).
powiatowa.info/3144

W

hali ZSZiO w Kamiennej Górze
rozegrany został finał strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców ze szkół
ponadgimnazjalnych. W zawodach wystartowały trzy drużyny, jedna nie dojechała.
Turniej wygrała reprezentacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących z Kamiennej Góry, która
zagra w finale wojewódzkim. Skład ZSO: G.
Bobek, R. Bodziony, T. Oleksyk, K. Jabłoński, M. Okoń, K. Urbanowicz, K. Szelec, K.
Lema, M. Szymczak, K. Gądek. Opiekun K.
Pawlikowski. Drugie miejsce zajęła drużyna
ZSZiO.
powiatowa.info/3143

15 marca

W

Zakopanem odbyły się ostatnie zawody z cyklu „Bieg na Igrzyska”. Zawodnicy rywalizowali w biegach w stylu dowolnym. Karolina Trzaska zajęła 2 miejsce wśród
juniorek A.
W całym cyklu złożonym z 10 biegów zawodnicy MUKN „Pod Stróżą” nie zajęli miejsce w pierwszych trójkach. Klaudiusz Kogut
był 4 w grupie juniorów B.
powiatowa.info/3195

eprezentacja chłopców z gimnazjum
w Pisarzowicach walczyła w półfinale
strefy jeleniogórskiej w piłce ręcznej. Drużyna z Pisarzowic wywalczyła awans do finału
strefy. Skład: P. Minicki, P. Stelmach, A.
Tokarski, P. Maciuszek, K. Laskowski, M.
Sporek, B. Tarasek, P. Nawój, J. Krauze, K.
Olejarz, K. Zarzycki, T. Bortnowski, D.
Łoza, O. Zieliński, K. Zygmunt. Opiekun:
B. Łukasik.
powiatowa.info/3170

W

Siedlęcinie rozegrany został finał
strefy jeleniogórskiej w szachach
drużynowych szkół ponadgimnazjalnych.
Drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zajęła drugie miejsce i awansowała do finału wojewódzkiego.
Skład: Łukasz Poborca, Kamil Połubok,
Michał Hnisdiłów, Kornelia Kopeć, Iga
Matuszyk.
powiatowa.info/3171

19 marca
rużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wygrała finał strefy jeleniogórskiej w mini piłce siatkowej tzw. „czwórkach” chłopców.
Skład drużyny SP 1: Marcel Mikulski
(kapitan), Jakub Żuk, Michał Starzec, Filip
Fryzowicz, Jakub Kuklis, Mateusz Barszczewski, Patryk Rzeszotko, Marcin Motak,
Seweryn Jerzak, Szymon Wiktor, Kacper
Staroń, Damian Borowiec, opiekun Andrzej
Cukier.
powiatowa.info/3187

20 marca

J

M

W

Pisarzowicach rozegrany został
turniej strefowy tenisa stołowego
w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS
i Mieszkańców Wsi. W rywalizacji uczestniczyło prawie 100 zawodników z trzech
powiatów: lwóweckiego, jeleniogórskiego
i kamiennogórskiego.
powiatowa.info/3155

Olimpia rozpoczęła od pewnej
wygranej

W

Pisarzowicach odbyło się uroczyste
otwarcie boiska. Obiekt zmodernizowany został dzięki gminie Kamienna Góra
i klubowi piłkarskiemu LKS Kwarc Nowak
Eko. Zmodernizowana została płyta boiska,
powstała budynek szatni i parking.
powiatowa.info/3219

D

16 marca
ulia Szkarłat zawodniczka Śląska Wrocław,
która pierwsze pływackie szlify zdobywała
na basenie w Kamiennej Górze zakończyła
udział w pływackich Mistrzostwach Polski
w Gorzowie Wielkopolskim). J. Szkarłat zdobyła cztery brązowe medale indywidualnie i jeden brązowy w sztafecie. Zawodniczka startowała w pięciu konkurencjach indywidualnych
i dwóch sztafetach.
powiatowa.info/3156

Po 16 rundach Olimpia jest wiceliderem,
Orzeł zajmuje 10 miejsce.
powiatowa.info/3216
powiatowa.info/3222
90minut.pl

arcel Chmielewski (SP2 Kamienna
Góra), Kamil i Ksawery Respondek
(SP Szarocin) z opiekunami: Danielem Gontko i Marcinem Binkowskim wygrali pierwsze
eliminacje turnieju siatkarskich „dwójek” Kinder+Sport.
powiatowa.info/3255

22 marca

P

o zimowej przerwie rozgrywki wznowiła
klasa okręgowa, w której powiat kamiennogórski reprezentują dwie drużyny.
Olimpia Kamienna Góra : Hutnik Pieńsk
3:1 (3:0). Bramki dla Olimpii: Marcin Masiel,
Łukasz Topolski, Jarosław Grzesiak.
Twardy Świętoszów : Orzeł Lubawka 3:0
(1:0).
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Obiekt powstał dzięki współpracy
gminy i klubu

W

Krzeszowie rozegrany został II Turniej Tenisa Stołowego. Pierwsze miejsce zajął Jan Nowak, drugie Adam Kociołek,
a trzecie Mariusz Zbrzyzny.
powiatowa.info/3225

23 marca

R

ozpoczęła się runda wiosenna piłkarskiej
klasy A. Drużynom nie sprzyjała pogoda.
W Chełmsku Śląskim mecz rozgrywany był
podczas gęstych opadów śniegu. Włókniarz
Chełmsko Śląskie : Czarni Przedwojów – 2:0
(0:0) Bramki strzelali: M. Wójcik (karny, 70’),
K. Czernik (84’).
Pagaz Krzeszów : Chojnik Jelenia Góra 1:3
(1:3), bramka dla Pagazu: K. Koszkul.
Po 14 kolejkach Włókniarz zajmuje 4 miejsce, Czarni siódme, Pagaz jedenaste.
powiatowa.info/3229
powiatowa.info/3234
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25 marca
eprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zajęła
czwarte miejsce w finale dolnośląskim rozgrywek piłki siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych.
zso.kamienna-gora.pl

26 marca

C

zwarte miejsce w półfinale strefy jeleniogórskiej w piłce ręcznej chłopców zajęła
drużyna Gimnazjum w Pisarzowicach.
powiatowa.info/3300

27 marca

REKLAMA

U

czniowie Zespołu Szkół w Lubawce
wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Rozgrywki sportowe na pograniczu polsko-czeskim”. Tym razem w czeskim
Zaclerzu poznawali tajniki kin-ballu.
powiatowa.info/3293

Lotnik Jeżów Sudecki : Olimpia Kamienna
Góra 5:0 (2:0)
Orzeł Lubawka : Piast Wykroty – 1:4 (1:2)
bramka dla Orła Kamil Duda (13’).
Olimpia zajmuje 3 miejsce, Orzeł 10.
powiatowa.info/3307
powiatowa.info/3316

28 marca

S

iatkarze z powiatu kamiennogórskiego zdominowali finał strefy jeleniogórskiej „czwórek” chłopców ze szkół podstawowych. Pierwsze miejsce i awans do finału wojewódzkiego
wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 1 z Kamiennej Góry. Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja podstawówki z Lubawki.
powiatowa.info/3299

30 marca

P

iłkarze klasy okręgowej rozegrali 17
kolejkę.

K. Duda strzelił jedyną bramkę dla Orła

P

iłkarze klasy A rozegrali 15 kolejkę.
Czarni Przedwojów : Orzeł Wojcieszów 4:4 (3:1)
Orzeł Mysłakowice : Włókniarz Chełmsko Śląskie - 2:2 (1:0), bramki dla Włókniarza
Emanuel Stawarz (70’) i Mateusza Butkiewicza (74’).
Lechia Piechowice : Pagaz Krzeszów 1:0
Włókniarz zajmuje 4 miejsce, Czarni 7,
Pagaz 11.
powiatowa.info/3310
powiatowa.info/3315

Gmina Lubawka rozdzieliła środki dla organizacji pożytku publicznego na rok 2014
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju
Ziemi Lubawskiej “Krucza Dolina” - fotografia
Dotacja: 3.300,00 zł
Lubawski Uczniowski Klub Sportowy
„LUKS-SKI” – narciarstwo, skoki narciarskie
Dotacja: 3.000,00 zł
Stowarzyszenie „Lubawka” – sporty
drużynowe, nordic walking
Dotacja: 3.000,00 zł
Fundacja „Łatwiej Żyć” – organizowanie zajęć
dla dzieci niepełnosprawnych
Dotacja: 2.000,00 zł
Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskich
Oddziałów Regionalnych - organizowanie
zawodów sportowych dla dzieci
niepełnosprawnych
Dotacja: 2.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Tkacz” – gry
zespołowe
Dotacja: 1.800,00 zł
Stowarzyszenie Diabetyków w Kamiennej
Górze – wykłady dla diabetyków
Dotacja: 1.600,00 zł
Jeleniogórski Klub Sportowy OYAMA/O
Lubawka – sporty samoobrony
Dotacja: 1.500,00 zł
Polski Związek Niewidomych O/
Kamienna Góra – organizowanie spotkań
integracyjnych dla osób niewidomych
Dotacja: 1.000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Opawa – organizowanie imprez sołeckich
Dotacja: 1.000,00 zł

Łączna kwota środków przekazana organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie sportu wyniosła 141.900,00 zł
(średnio na mieszkańca 12,36 zł) Pieniądze przeznaczone na ten cel stanowią 0,44% wydatków budżetowych Gminy Lubawka zaplanowanych
na rok 2014 ogółem. Jak wynika z dostępnych danych, Gmina Lubawka zdecydowanie wyróżnia się na tle innych samorządów z regionu, które w
tym roku na otwarty konkurs ofert dla OPP w zakresie sportu przeznaczyły około 0,22% ogólnych wydatków budżetowych, co w przeliczeniu na
jednego mieszkańca wynosi średnio 6,28 zł.
Do chwili obecnej, na zadania z zakresu kultury Gmina Lubawka przeznaczyła 8.900,00 zł i dodatkowo, w ramach dotacji celowych, dla organizacji
sportowych – 26.000,00 zł.
Między organizacje pozarządowe rozdysponowano dotychczas środki w łącznej wysokości 175.900,00 zł.
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MKS „Orzeł” w Lubawce – piłka nożna
Dotacja: 64.000,00 zł
KS„Włókniarz” Chełmsko Śląskie – piłka nożna
Dotacja: 37.000,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski
„Pod Stróżą” – narciarstwo biegowe
Dotacja: 27.000,00 zł
Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawce
– piłka nożna
Dotacja: 21.000,00 zł
Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu Kamienna
Góra w Lubawce – kolarstwo górskie
Dotacja: 7.500,00 zł
Lubawskie Towarzystwo Tenisowe – tenis
ziemny
Dotacja: 4.000,00 zł

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

W

hali sportowej ZSZiO w Kamiennej
Górze odbył się osiemnasty egzamin
Oyama Karate na stopnie uczniowskie kyu.
Do egzaminu przystąpiło ponad 100 karateków trenujących w Kamiennej Górze, Lubawce, Marciszowie, Chełmsku Śląskim, Pisarzowicach, Krzeszowie i Mieroszowie pod opieką
Łukasza Mazura i Adama Kopcia. Egzamin
prowadził Rafał Majda.
powiatowa.info/3297

o raz czwarty rozegrane zostały pływackie
mistrzostwa Domu Pomocy Społecznej
w Szarocinie. Na kamiennogórskim basenie
walczyło 25 podopiecznych. Wszyscy otrzymali medale.
powiatowa.info/3294

Wejdź na www.
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W 1317 roku przebywał u nas ówczesny władca tych ziem Książe Bernard,
syn Bolka I. Do Kamiennej Góry przybył
z małżonką, Kunegundą Łokietkówną
i przebywał tu również w kwietniu, a potem w sierpniu tego roku.
11 marca 1361 roku obserwowano
na niebie kometę.
28 marca 1793 roku w mieście wybuchł bunt tkaczy. Bieda doprowadziła
rzemieślników do rabunków zapasów nici
i płótna. Niszczono sklepy, pobito wielu
kupców. Dopiero po dwóch dniach władze
miejskie poprosiły o pomoc wojskową jednak dopóki w mieście nie pojawił się oddział wojska, zamieszki trwały. W efekcie
walki z demonstrującymi zginęła 1 osoba.
Winnych wystąpień nie ukarano. Był to,
tak zwany, pierwszy bunt tkaczy śląskich.
W marcu 1848 roku w okolicach
Kamiennej Góry chłopi zbuntowali się
przeciwko właścicielom ziemskim. Były to
wydarzenia związane z „Wiosną Ludów”.
Chłopi wystąpili przeciwko świadczeniu
powinności na rzecz dworów. Pomimo
dość dużych sukcesów, bo właściciele ze
strachu ustępowali wobec żądań chłopów,
władze państwowe unieważniły wszystkie
powzięte wtedy ustalenia.

W marcu strażacy odnotowali 335 interwencji. Gasili 250 pożarów, w tym 202 małe i 46 średnich. Pozostałe interwencje (79) związane były z miejscowymi zagrożeniami, w tym z 2 małymi i 77 lokalnymi. Podczas
akcji strażacy odnaleźli dwie ofiary śmiertelne i dziesięcioro rannych. Sześć akcji rozpoczętych zostało po
fałszywych alarmach.

Policja

W marcu w powiecie kamiennogórskim odnotowanych zostało 29 przestępstw należących do grupy
7 najbardziej uciążliwych, w tym 2 rozboje, 10 kradzieży (jedna kradzież samochodu), 5 przypadków uszkodzenia mienia, 12 kradzieży z włamaniem, nie było przypadków bójek i pobić oraz uszkodzeń ciała. W marcu
nie było zabójstw i gwałtów. Policjanci interweniowali przy dwóch wypadkach samochodowych, w których
zginęła jedna osoba. Zatrzymali dziewięciu nietrzeźwych kierowców. Zatrzymane zostały 24 osoby na gorącym uczynku, oraz 6 osób poszukiwanych. W marcu policjanci interweniowali 460 razy.

Powiatowy Urząd Pracy

Od początku roku zarejestrowanych zostało 1436 bezrobotnych (od stycznia do marca 2013 r. 1491),
w tym 688 kobiet (o 23 więcej niż przed rokiem), 358 osób do 25 roku życia (spadek o 13 osób), 330 powyżej
50 lat (wzrost o 15 osób), 1290 osób (o 50 mniej niż przed rokiem) rejestrowało się po raz kolejny.
W pierwszym kwartale 2014 roku z ewidencji wyłączonych zostało 1226 bezrobotnych (o 95 więcej niż
w tym samym okresie 2013 roku), w tym 210 kobiet (190 w 2013 roku), 449 w związku z podjęciem pracy
(wzrost o 15 osób), 294 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do pracy (wzrost o 14 osób). W tym roku
206 osób podjęło staże, 26 skorzystało z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 42 odmówiły przyjęcia stażu lub oferty pracy.
Na koniec marca 2014 roku zarejestrowanych było 3207 bezrobotnych, na koniec marca 2013 liczba ta
wynosiła 3755. Od dwóch miesięcy liczba bezrobotnych spada (koniec stycznia 3347, lutego 3345).
Na koniec lutego 2014 stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 22,5%, w województwie 13,7%, w kraju
13,9%.

powiatowa.info

Według danych google analytics portal powiatowa.info odwiedziło w marcu 37 071 osób. Statystyki odnotowały 193 532 wizyty i 481 941 odsłon.
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Dawno temu…

Straż pożarna

K ro n i k a Z i e m i K a m i e n n o g ó r s k i e j

Marzec 2014

12 Wydarzenia

REKLAMA

Wejdź na www.
czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj
Zawsze aktualne informacje

Marzec 2014

K ro n i k a Z i e m i K a m i e n n o g ó r s k i e j

