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Dzień po dniu

1 lutego

4 lutego

M

Z

aturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Kamiennej Góry bawili
się na Studniówce. Bal zorganizowany został
w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
zso.kamienna-gora.pl

3 lutego

P

olicjanci przeprowadzili akcję „Trzeźwy poranek”, kontrolowali kierowców wjeżdżających do Kamiennej Góry. Podczas 440 kontroli
nie wykryto żadnego nietrzeźwego kierowcy.
powiatowa.info/2741

Z

okazji 15-lecia funkcjonowania powiatów,
kamiennogórskie starostwo ogłosiło konkurs „Powiat Kamiennogórski piórem pisany”.
Zadaniem uczestników było napisania krótkiego wiersza o powiecie kamiennogórskim.
powiatowa.info/2744

W

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyła się wspólna lekcja wychowania fizycznego. Wzięli w niej udział
uczniowie szkoły oraz podopieczni Przedszkola nr 2 z Kamiennej Góry. Zajęcia odbyły się
w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”.
powiatowa.info/2747

Wejdź na www.

w y d aw n i c t w o b e z p ł at n e

z i e m i

Marciszów
•
•

W

Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze odbył się bal karnawałowy,
w którym uczestniczyli również uczniowie
zaprzyjaźnionej szkoły z czeskiego Trutnova.
Bal odbył się pod hasłem „Baśnie 1001 nocy”.
stąd przebrania uczniów nawiązujące do postaci
z bajek.
powiatowa.info/2752

5 lutego

Szóstoklasiści zapoznali się
z ofertą gimnazjum

6 lutego

W

Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyły się eliminacje miejskie XIX
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
„Pegazik” oraz 59 Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego.
powiatowa.info/2774

W

Społecznym Gimnazjum Edukacji
Europejskiej w Kamiennej Górze odbył
się drużynowy etap Trzeciego Międzyszkolnego Konkursu Szóstoklasistów. Wystartowało
240 uczniów z sześciu szkół podstawowych
z terenu powiatu kamiennogórskiego. W rywalizacji drużynowej wygrała klasa VIF ze Szkoły
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dostępna jest w:

Urząd Gminy Marciszów
Biblioteki oraz świetlice na terenie gminy

Gmina Wiejska Kamienna Góra
•
•
•
•

atrzymanych zostało trzech mężczyzn
podejrzewanych o dokonania napadu na
właściciela kantorów w Lubawce (27 stycznia).
Zatrzymani to 39-, 32- i 34-latkowie. Dwóch
z nich to mieszkańcy Wałbrzycha, jeden Jeleniej Góry. Wszyscy byli już karani a dwóch
odbywało kary pozbawienia wolności. W stosunku do dwóch zatrzymanych sąd zastosowała areszt tymczasowy.
powiatowa.info/2746

Podstawowej nr 1. Drugie miejsce zajęła reprezentacja z Pisarzowic, a trzecie VIC ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.
powiatowa.info/2761

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

Laureatki 59 Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego

fot. Andrzej Kędzia

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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Dzień po dniu

Centrum Kultury w Kamiennej Górze
rozpoczął się nowy cykl zajęć „Kółko
graniaste”. Zabawy przeznaczone są dla dzieci
w wieku 2-4 lata wraz z rodzicami. Odbywają
się w czwartki.
powiatowa.info/2773

6-7 lutego

U

czniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Karpaczu w ramach
projektu Akcent@com. Głównym tematem
warsztatów była edukacja interkulturowa i rozwój kompetencji komunikacyjnych w językach
krajów sąsiadujących.
powiatowa.info/2803

W

Społecznym Gimnazjum Edukacji
Europejskiej w Kamiennej Górze odbył się indywidualny finał konkursu szóstoklasistów. Do rywalizacji stanęło 56 uczniów
ze szkół z terenu powiatu kamiennogórskiego. Mistrzem Szóstoklasistów została Daria
Dziakowska. Tytuł pierwszego wicemistrza
otrzymał Adam Jacyno wyprzedzając Radosława Malca, Konrada Gawerdę oraz Filipa
Czugałę.
powiatowa.info/2806

P

odczas kontroli rzeki Bóbr na terenie Ciechanowic strażnicy Społecznej Straży Rybackiej odkryli kłusowniczą sieć rybacką rozciągniętą w poprzek rzeki. Sieć miała 11 metrów
długości i 70 cm szerokości. Nie było w niej ryb.
powiatowa.info/2790

10 lutego

Przedstawicielki ZSZiO

7 lutego

W

Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze odbyły się konsultacje
dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie do uruchomienia działalności gospodarczej.
Pomocą bezrobotnym służyli pracownicy PUP,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej
z Wrocławia.
powiatowa.info/2783

połeczność Zespołu Szkół w Lubawce
przygotowała apel z okazji rocznicy rozpoczęcie deportacji Polaków na Sybir podczas II
wojny światowej. Występ obejrzeli uczniowie
szkoły oraz zaproszeni goście, wśród nich Sybiracy i kombatanci. Po apelu delegacja młodzieży i Sybiraków złożyła kwiaty i zapaliła
znicze przy obelisku upamiętniającym nadanie
szkole imienia Żołnierzy Sybiru.
powiatowa.info/2801

S

towarzyszenie Regionalne „Dialog” zorganizowało pierwsze spotkanie z cyklu „Dialog
z...”. Członkowie stowarzyszenia zaprosili do
rozmowy przedsiębiorców. Chcieli poznać problemy z jakimi boryka się ta grupa społeczna.
powiatowa.info/2823

12 lutego

W

kamiennogórskim starostwie odbyła się
konferencja rozpoczynająca realizację
projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu
rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego”.
Projekt realizowany będzie do końca sierpnia
2015 roku w 15 szkołach i 5 przedszkolach.
Program zakłada przygotowanie Powiatowego Programu Wsparcia, który określi potrzeby
doskonalenia w poszczególnych placówkach.
Nauczyciele wezmą udział w warsztatach, wykładach i konsultacjach.
powiatowa.info/2829

D

o Kamiennej Góry przyjechał poseł
Ryszard Zbrzyzny. Parlamentarzysta
otworzył biuro poselskie, w którym na mieszkańców czekać będą dwaj społeczni asystenci
Arkadiusz Dybiec i Jarosław Dyczkowski.
W kamiennogórskim ratuszu poseł spotkał się
z mieszkańcami.
powiatowa.info/2830
powiatowa.info/2831
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11 lutego
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W

Poseł z asystentami

W

Centrum Kultury odbyła się XII
Karnawałowa Biesiada z Piosenką.
Uczestniczyli w niej: „Zgoda” z Chełmska Śląskiego, „Złote Nutki” z Przedwojowa, „Wrzos”
z Lubawki, „Zorza” z Sędzisławia, „Marzenie
Gminy Kłodzko” oraz „Złota Jesień”, „Echo”,
„Spoko-Spoko” i „Olga” z Kamiennej Góry. Po
raz pierwszy w biesiadzie uczestniczył zespół
taneczny „Metamorfoza” z Jawora i Bolkowa.
powiatowa.info/2791

S

W

W

restauracji „Pod Kłosem” w Kamiennej
Górze odbyła się XII Bal Charytatywny organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dochód z imprezy oraz z przeprowadzonych licytacji – 9 tys. zł – przekazany
został na organizację przez TPD kolonii letnich nad morzem.
powiatowa.info/2792
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W uroczystościach uczestniczyli

kombatanci

łuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
uczestniczyli w wykładzie Anny Wawrowskiej (neurolog, pracownik Dolnośląskiego
Centrum Rehabilitacji) „Ruch, czym jest dla
człowieka”.
powiatowa.info/2807
Centrum Rewaloryzacji Opactwa
w Krzeszowie odbyło się coroczne spotkanie przewodników związanych z krzeszowskim sanktuarium. Podczas spotkania wręczone
zostały wyróżnienia i nagrody dla najbardziej
aktywnych przewodników. Przewodnikiem
Roku 2013 został wybrany Jan Graś.
opactwo.eu

W

Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze podsumowany został projekt
„Sięgać wyżej”. Przez rok setka uczniów klas
IV-VI brała udział w dodatkowych zajęciach,
zarówno wyrównawczych, jak i dla wyjątkowo
uzdolnionych. Odbywały się zajęcia informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, ortograficzne, logopedyczne, socjoterapeutyczne,
plastyczno-teatralne oraz z języka angielskiego.
powiatowa.info/2833

Podczas podsumowania wystąpili
uczestnicy zajęć plastycznoteatralnych
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Dzień po dniu
siedzibie kamiennogórskiego nadleśnictwa odbyło się spotkanie z fotografem Tadeuszem Piotrem Prociakiem. Fotograficzna prezentacja „Kilka rad dla podróżników” pokazała wyprawy T. P. Prociaka na pięć
kontynentów. Zdjęcia chmur, gór, zwierząt,
znaków drogowych i ludzi prezentowały artystyczną wizję podglądanego świata.
powiatowa.info/2834

W

przedszkolu przy ul. Dworcowej
w Lubawce odbył się bal karnawałowy.
Wśród przebrań dominowały księżniczki oraz
super bohaterowie.
powiatowa.info/2840

14 lutego

N

a kamiennogórskim rynku odbył się walentynkowy koncert. Dla mieszkańców
grało dwóch DJ-ów. Każdy mógł zamówić dowolny utwór. Chętni mogli również pozować
do zdjęcia w sercu. Podczas akcji prowadzona
była zbiórka pieniędzy na rzecz Lenki, Bianki
i Aleksandry Ciszek.
powiatowa.info/2865

Tadeusz Piotr Prociak

K

amiennogórskie starostwo ogłosiło drugi
przetarg na sprzedaż budynku po Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Armii Ludowej w Kamiennej Górze. Cena wywoławcza
zmniejszona została do 899 tys. zł.
powiatowa.info/2826

13 lutego

W

Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyły się eliminacje powiatowe 59
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
W Turnieju Recytatorów zaprezentowało się
osiem osób. Na eliminacje rejonowe zakwalifikowane zostały: Gabriela Klimczak, Natalia
Żeliszewska i Monika Myjak (wszystkie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących). W Turnieju
Poezji Śpiewanej zaprezentowały się Dorota
Jadeszko i Monika Myjak i obie zakwalifikowane zostały na eliminacje rejonowe.
powiatowa.info/2843

Domu Kultury w Lubawce odbyły się
gminne eliminacje XIX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.
powiatowa.info/2871

U

czniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze i Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej zorganizowali
w szkole obchody Dnia św. Walentego. Przygotowali m.in. stoisko ze słodyczami i walentynkową pocztę.
powiatowa.info/2859

W

przedszkolu przy ul. Szymrychowskiej
w Lubawce odbył się bal karnawałowy.
Przedszkolacy zaprezentowali się w różnorodnych kostiumach.
Podobny bal odbył się również w Przedszkolu nr 2 (ul. Kościuszki) w Kamiennej Górze.
powiatowa.info/2860
powiatowa.info/2858
Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze zorganizowano cykl
zabaw związanych z Walentynkami. Uczniowie mogli anonimowo wysłać kartkę z życzeniami, odbyły się wybory miss i mistera Walentynek.
powiatowa.info/2857

W

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbył się apel podsumowujący pierwszy semestr roku szkolnego
2013/2014. Wyróżnieni zostali uczniowie,
którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie, wykazali się wzorową frekwencją oraz
sukcesami w konkursach.
powiatowa.info/2828

W

W

Każdy mógł zapozować do zdjęcia
w sercu

W

Pustelniku odbyło się posiedzenie rad
powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W obradach uczestniczył prezes DIR
Leszek Grala. Obrady dotyczyły sytuacji w jakiej funkcjonują gospodarstwa rodzinne, zapisom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 oraz aktualnym problemom
przed jakimi stoją rolnicy.
powiatowa.info/2861

N

a ulicach Kamiennej Góry rozdawane
były plakaty w ramach ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Kocham Polskę”. Akcję zorganizowali członkowie Młodzieży
Wszechpolskiej oraz Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Historyczno- Kulturalnego
powiatowa.info/2862

Wejdź na www.
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W

W

Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze odbył się walentynkowy koncert charytatywny. Zebrane pieniądze przekazane zostały na leczenie rodzeństwa jednej z uczennic.
zso.kamienna-gora.pl

15 lutego

W

Krzeszowie 80 urodziny i 25-lecie posługi w diecezji Kolonia w Niemczech
świętował kardynał Joachim Meisner. Kardynał związany jest z sanktuarium w Krzeszowie
od dzieciństwa.
opactwo.eu

16 lutego

S

trażacy z powiatu kamiennogórskiego rozpoczęli wyjazdy do pożarów łąk. Nielegalny
proceder każdej wiosny przysparza ratownikom wiele pracy. W tym roku, z powodu
wysokiej temperatury, rozpoczął się znacznie
wcześniej.

18 lutego
Zwyciężczynie eliminacji
Fot. Andrzej Kędzia

Plakaty rozdawali młodzi ludzie

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

B

artek Dymek z kamiennogórskiego Nadleśnictwa, pracownicy Centrum Kultury
w Kamiennej Górze oraz Piotr Wasiak za-

Luty 2014

4

Dzień po dniu
20 lutego
W Przedszkolu nr 2 w Kamiennej Górze
(ul. Kościuszki) odbyło się coroczne spotkanie przedszkolaków z członkami Klubu Seniora. Obie instytucje mieszczą się w jednym
budynku. Przedszkolaki przygotowały krótki
program artystyczny i złożyły życzenie z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy zrewanżowali
się krótkim występem.
powiatowa.info/2924

21 lutego

F
Podczas wyprawy zawieszonych

zostało kilkanaście budek
lęgowych

undacja „Łatwiej żyć” rozpoczęła cykl spotkań z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Spotkania odbywać się będą pod hasłem „Mama Mamie” w Dziennym Ośrodku
Wsparcia przy ul. Kościuszki 6 w Kamiennej
Górze.
powiatowa.info/2936

się to do szybszego zgnicia konstrukcji. Most
zamknięty został po przeprowadzeniu ekspertyzy stanu konstrukcji.
powiatowa.info/2980

22 lutego

W

Galerii Centrum odbył się wernisaż
wystawy „Malowanie jest wolnością”.
Swoje obrazy zaprezentowała Bernadeta
Nowak. W Galerii wystawionych zostało 68
obrazów: portretów, wizerunków zwierząt,
klimatów bajkowych, impresji wrocławskich
i widoków Kamiennej Góry. To już ósma indywidualna wystawa B. Nowak. Ekspozycję
można oglądać do połowy marca.
powiatowa.info/ 2944

trażacy ewakuowali mieszkańców wielorodzinnego budynku przy ul. Skłodowskiej
w Kamiennej Górze. W jednym z mieszkań
ulatniał się gaz. Jednego z lokatorów przewieziono do szpitala. Mężczyznę, który zasłabł
w łazience uratowała rodzina i sąsiedzi wynosząc go z mieszkania.
powiatowa.info/2911

19 lutego

W

spotkania

Z

espoły: the G[H]OST, Plethora i Post
Scriptu zagrały podczas koncertu Kamienna Góra in Rock zorganizowanego
w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
powiatowa.info/2940

Bernadeta Nowak

D

o Domu Kultury w Lubawce ponownie
zawitała operetka. Tym razem Dorota
Ujda-Jankiewicz (sopran) i Andrzej Jankiewicz (tenor) w towarzystwie Kameralnego
Zespołu Instrumentalnego zaproponowali
mieszkańcom Lubawki program „Karnawałowa Strauss Gala”. Z propozycji skorzystało
kilkadziesiąt osób.
powiatowa.info/2943

23 lutego

T

Arkadiusz Makowski

P

odczas interwencji na rzece Zadrna w Kamiennej Górze Społeczna Straż Rybacka
schwytała dwóch mężczyzn łowiących ryby
w miejscu zakazanym. Obaj nie posiadali również uprawnień do połowu ryb. Sprawa skierowana została do sądu.
powiatowa.info/2937
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Patrycja Sobczyk wokalistka

zespołu Plethora

Z

amknięty został gminny most nad rzeką
Zadrna w Czadrowie. Należąca do gminy Kamienna Góra droga łączy dwie drogi
powiatowe z Kamiennej Góry do Krzeszowa.
Most remontowany był dziesięć lat temu, na
prośbę mieszkańców na drewniane belki położono asfalt. Prawdopodobnie przyczyniło

eatr Herbi wystawił w Centrum Kultury
w Kamiennej Górze sztukę „Jak Dyzio
stracił zdrowie”. Spektakl zorganizowany w ramach cyklu „Mamo, tato - teatr przyjechał”,
obejrzało ok. 100 osób.
powiatowa.info/2953

24 lutego

W

Lubawce rozegrany został turniej
szachowy dla dzieci i młodzieży. Zwycięzcą turnieju został Fabian Święs przed
Kacprem Pazikiem i Maciejem Lubosem.
Zawody prowadził Wiesław Lipień.
powiatowa.info/2958

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

Zawsze aktualne informacje

Domu Kultury w Lubawce odbył się
wernisaż wystawy fotografii artystycznej Arkadiusza Makowskiego. Na wystawie
„Drogi i dialogi” prezentowane były kolorowe fotografie przyrodnicze oraz czarno-białe
prezentujące głównie ludzi. Wystawa dostępna
była do 19 marca.
powiatowa.info/2919

Fundacja zaprasza na kolejne

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj
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prosili młodych mieszkańców miasta na spacer
nad kamiennogórski zalew. Grupa poznawała
ptaki zimujące w mieście. Kilkanaście odpowiednich ptasich domków zawieszonych zostało wokół zalewu.
powiatowa.info/2905
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25 lutego
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Zawsze aktualne informacje

R

adni powiatu kamiennogórskiego podjęli uchwały dotyczące legalności pełnienia funkcji przez wicestarostę Tadeusza
Rycharskiego i radną Annę Wondołowską-Grabowską. Wojewoda prosił o sprawdzenie
czy stowarzyszenie, którego prezesem jest T.
Rycharski prowadzi działalność gospodarczą.
Gdyby tak było T. Rycharski nie mógłby być
wicestarostą. Wojewodę interesowało również miejsce zamieszkania A. Wondołowskiej.
Miał wątpliwości dotyczące jej zamieszkania
w Krzeszowie. Gdyby okazało się, że radna nie
jest związana z powiatem kamiennogórskim,
rada musiałaby jej wygasić mandat.
W obu przypadkach radni uznali, że wskazane osoby mogą pełnić dotychczasowe funkcje.
powiatowa.info/2969

W

ojewoda dolnośląski przekazał samorządom promesy na usuwanie skutków
powodzi. Powiat kamiennogórski otrzymał 4
mln zł na remont ulicy Kościuszki w Kamiennej Górze (100% dofinansowania) oraz odcinka drogi z Czadrowa do Krzeszowa (80%).
Powiat wnioskował o prawie 11 mln zł na 5
inwestycji drogowych.
Gmina Marciszów zgłosiła zapotrzebowanie na 700 tys. zł na remont dróg w Ciechanowicach i Świdniku. Gmina otrzymała 500 tys.
zł na obie drogi.
Lubawka otrzymała promesę na 3 mln zł
- 100% dofinansowania do remontów ul. Zielonej w Lubawce oraz drogi w Opawie.
Miasto Kamienna Góra otrzymało promesę na 300 tys. zł, czyli 80% kosztów remontu
kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej oraz
przebudowy ul. Małej.
Gmina Kamienna Góra odebrała promesę
na 350 tys. zł na 80% kosztów remontu mostu
w Szarocinie oraz drogi w Leszczyńcu.
powiatowa.info/2966

26 lutego

P
Tadeusz Rycharski

odczas sesji rady gminy Kamienna Góra
odczytany został apel starostwa o wsparcie
finansowe przy remoncie powiatowych dróg
na terenie gminy. Pomoc miałaby dotyczyć
remontu drogi Czadrów-Krzeszów i odcinka
prowadzącego przez Olszyny. Radni gminy
wskazali, że uchwalony jest już budżet na rok
2014, pomogli już powiatowi przy drogowej
inwestycji w roku 2013. Tym razem postanowili nie udzielać wsparcia.
powiatowa.info/2981

W

ieczorem na przejściu dla pieszych
przez ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze młody mężczyzna zraniony
został nożem. Poszkodowany trafił do szpitala
z raną ręki.
powiatowa.info/2986

26 lutego

O

chotnicza Straż Pożarna Specjalistyczna
Jednostka Ratownictwa w Kamiennej
Górze otrzymała defibrylator Lifepak 500.
powiatowa.info/2977

27 lutego

W

Lubawce podsumowana zostało ósma
edycja programu Działaj Lokalnie.
W roku 2013 z dotacji przyznawanych przez
stowarzyszenie Granica z Lubawki skorzystało
15 organizacji z terenu gmin Marciszów, Mieroszów, Kamienna Góra, Czarny Bór i Lubawka. Zrealizowane projekty były wynikiem
potrzeb zgłaszanych przez lokalne społeczności. Powstawały place zabaw, mieszkańcy spotykali się podczas warsztatów, szkoleń. Każda
z organizacji mogła wziąć udział w konkursie
„Opowiedz” i przygotować film prezentujący zrealizowane działania. Konkurs wygrało
stowarzyszenie Przymierze z Lubawki, które
uczyło seniorów obsługi komputera. Drugie
miejsce zajął film koła łowieckiego Knieja
z Lubawki. Myśliwi zachęcili młodzież do sadzenia lasu. Oba filmy wezmą udział w konkursie ogólnopolskim.
powiatowa.info/2996

D
Anna Wondołowska-Grabowska

zieci z Kamiennej Góry odwiedziły
Szkółkę Leśną w Krzeszowie. Wycieczkę, w ramach przygotowanych podczas ferii
zimowych atrakcji, zorganizowało Centrum
Kultury. Dzieci poznały florę i faunę polskich
lasów, wiosenna pogoda pozwoliła na spacer
i rozpalenie ogniska.
powiatowa.info/2976

Wejdź na www.

N

a sali gimnastycznej szkoły w Pisarzowicach odbyły się pierwsze w powiecie kamiennogórskim zimowe zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Młodzi strażacy
rywalizowali na torze zgodnym z regulaminem
CTiF. Na starcie stanęło 13 gimnazjalistów.
Najlepsze czasy mieli Zbigniew Minicki i Iza
Bieda (oboje z MDP Pisarzowice). W kategorii uczniów szkół podstawowych wystartowało
21 osób. Najszybciej tor pokonali Marcel Konopacki (MDP Pisarzowice) i Wiktoria Bil
(MDP Ptaszków). Po pokonaniu strażackiego
toru przeszkód członkowie MDP wzięli udział
w rozgrywkach sportowych.
powiatowa.info/2967

Film myśliwych z Kniei zajął drugie
miejsce

Dzieci odwiedziły Szkółkę Leśną
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W

Domu Kultury w Lubawce odbył się
konkurs plastyczny „Ptaki naszych
lasów”. Wzięło w nim udział 23 dzieci. Konkurs zorganizowany został dzięki współpracy
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Dzień po dniu
28 lutego

W

Domu Kultury w Lubawce odbył się
Bal Przebierańców. Zabawy dla dzieci prowadzili instruktorzy z lubawskiej placówki oraz wolontariusze fundacji „Zdążyć
z pomocą”, którzy prowadzili kwestę na rzecz
trzech chorych dziewczynek Aleksandry, Leny
i Blanki. Bal zakończył ferie w Lubawce
powiatowa.info/3003

W

P

Tomasz Kulon, burmistrz Lubawki

W

Centrum Biblioteczno-Kulturalnym
w Krzeszowie odbyła się zabawa dla
dzieci. Była to jedna z propozycji tej placówki
na ferie zimowe. Podczas dyskoteki odbyły się
konkursy i zabawy. W organizacji pomagały
uczennice miejscowego gimnazjum.
powiatowa.info/2993

Centrum Biblioteczno-Kulturalnym
w Pisarzowicach odbył się bal karnawałowy podsumowujący ferie zimowe. Oprócz
zabaw przy muzyce organizatorzy wręczyli dyplomy i nagrody uczestnikom zajęć.
powiatowa.info/3004

W

Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyły się warsztaty rozwoju osobistego „Sekret życia w zdrowiu”. Zajęcia prowadzili: Urszula Szmidt (joga hormonalna)
oraz Zbigniew Szmidt (masaż i naturoterapia)
z Akademii Dźwięku i Ciszy Padma.
powiatowa.info/3005

REKLAMA

W ramach projektu powstały również kolorowanki, które na 32 stronach przedstawiają
najbardziej charakterystyczne postacie, obiekty
i miejsca związane z Ziemią Kamiennogórską.
Do pokolorowania powyższych przydadzą
się dzieciom komplety kredek z wizerunkiem Dąbrówki, które również wykonane
zostały w ramach projektu. Więcej na stronie
www.ziemiakamiennogorska.pl

UWAGA!!!

Dla pierwszych 10 osób,
plarzem
które przyjdą z tym egzem
rskiej
ogó
enn
Kroniki Ziemi Kami
mienna Góra
Ka
iny
do Biura Promocji Gm
a Góra, Aleja
(Urząd Gminy Kamienn
ój 402)
pok
10,
Wojska Polskiego
• gra planszowa
dzieci
• przewodnik dla
• kolorowanka
• kredki
• i kubek

W PREZENCIE !!

Wyrusz w drogę razem z Dąbrówką!
Odkryj niezwykłe tajemnice i przeżyj niesamowite przygody
na terenie pięknej

Ziemi Kamiennogórskiej.
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Sukces realizowanego przez Gminę Kamienna Góra w 2011 roku projektu pt. „Ziemia Kamiennogórska-tutaj mieszkam, czyli
przewodnik dla najmłodszych” pokazał, jak
ogromną potrzebą jest edukacja regionalna
wśród dzieci i młodzieży. Postać animowanej dziewczynki o imieniu Dąbrówka, która
w barwny i zrozumiały dla dzieci sposób opowiadała o historii i dziedzictwie kulturowym
regionu, idealnie trafiła w zaspokojenie tej
potrzeby. Dąbrówka do dziś jest rozpoznawalna przez najmłodszych, dzieci się z nią identyfikują, oczekują jej kolejnych przygód. Stąd
pomysł na kontynuację projektu, tym razem
w formie gry planszowej.
Gra pt. „Ziemia Kamiennogórska. Odkryj region wspólnie z Dąbrówką” przeznaczona jest dla 2-4 graczy, dzieci w wieku
powyżej 7 lat, czyli umiejących już samodzielnie czytać. W kolorowym pudełku znajdują
się: składana plansza, kostka, karty przygód,
znacznik cystersa, kolorowe pionki oraz instrukcja przedstawiająca zasady gry. Celem gry
jest zdobycie 70 punktów nim uczynią to inni
gracze. Można osiągnąć to drogą rozważnej
inwestycji, bądź oszczędnego zbierania punktu do punktu. Jest to więc nie tylko gra edukacyjna, przygodowa, ale przede wszystkim
strategiczna.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

odczas sesji podsumowane zostało pierwsze sześć miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki śmieciowej w mieście
i gminie Lubawka. Spośród 11,5 tys. zameldowanych mieszkańców w złożonych 3872
deklaracjach wykazanych zostało 8999 osób.
Planowane przychody powinny wynieść 680
tys. zł, ale z uwagi na zaległości w opłatach
były o 50 tys. zł niższe. Koszt funkcjonowania systemu w pierwszych 6 miesiącach, bez
uwzględnienia pracy miejskich urzędników
zajmujących się systemem, wyniósł 624 tys. zł.
powiatowa.info/2999

Wejdź na www.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce i Nadleśnictwa Kamienna Góra. Wśród
starszych dzieci pierwsze miejsce otrzymała
Renata Kurzeja, drugie Nikola Smus, a trzecie Nikola Durlak. W młodszej grupie najbardziej spodobała się praca Emilii i Gracjana
Dymków, drugie miejsce zajęła Wiktoria Nikodem, a trzecie Julia Niciejewska. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
powiatowa.info/2991

Ludzie Ziemi Kamiennogórskiej
7

Stefan Hałubek

Wejdź na www.

Stefan Hałubek urodził się 25
listopada 1931 roku we wsi Drużykowa w pobliżu Szczekocin.
Dzisiaj to województwo śląskie.
Do Kamiennej Góry przyjechał
w 1948 roku, jako siedemnastolatek.
W Kamiennej Górze przez
kilka miesięcy uczył się i pracował
w zakładach „Wisła”. Dostawał
najgorsze zadania, m.in. czyszczenie kotłów. Na szczęście szybko
dostał się do „Famalu”, którego
tradycje kontynuuje „Dofama”. To
w tej firmie zdobył zawód łącząc
pracę z nauką. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej. Przez 40
lat w „Dofamie” pracował jako ślusarz narzędziowy, planista, technolog,
konstruktor przyrządów, zastępca głównego technologa. Wprowadzał
do firmy maszyny sterowane numerycznie. Od 1965 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
w dofamowskim kole działa do dzisiaj. Jest również członkiem zarządu
oddziału SIMP w Jeleniej Górze. Zawodowo pracował do 1990 roku.
W „Dofamie” S. Hałubek został kierownikiem sekcji szachowej.
Pasję kontynuuje do dzisiaj. Sam ma ranking 2000, czyli pierwszą

centralną kategorię krajową. Swoją
wiedzą i doświadczeniem szachowym dzieli się z młodzieżą. Prowadzi UKS „Zadrna” Kamienna Góra.
Jest sędzią, arbitrem FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej). Przez cały rok szkolny prowadzi zajęcia szachowe, podczas ferii,
wakacji i Dni Kamiennej Góry
organizuje turnieje dla młodzieży.
Wychował już kilka pokoleń szachistów. Młodzież z UKS „Zadrna”
z sukcesami uczestniczy w wielu
turniejach szachowych. Drużyna
gra w IV lidze
Szachy nie są jedyną pasją S. Hałubka. Kolejną jest śpiew w chórze
„Echo”, z którym występuje podczas wielu imprez nie tylko na terenie
powiatu kamiennogórskiego.
Pomimo wieku doskonale radzi sobie z obsługą laptopa, czy programów szachowych. Wysyła maile dołączając do nich wyniki turniejów,
wykonane przez siebie fotografie podopiecznych podczas gry i wręczania nagród. Żaden turniej szachowy w powiecie nie może obyć się bez
S. Hałubka. W zmieniających się realiach nadal potrafi zachęcić dzieci
i młodzież do tego hobby.

Inwestycje w infrastrukturę drogową w 2014

Infrastruktura drogowa jest podstawą sprawnej komunikacji pieszej i samochodowej, dlatego też poprawa stanu
technicznego dróg, ulic i chodników, budowa dodatkowego oświetlenia jest jednym z priorytetów Gminy Lubawka.
Znalazło to swoje odzwierciedlenie w inwestycjach, które będą realizowane w roku 2014:

Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację następujących działań:
1. Z dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiej
Współpracy Transgranicznej realizowany jest projekt ,,Ciąg komunikacyjny
między gminami partnerskimi Lubawka – Zacléř”, zadnie p.n. : ,,Przebudowa
drogi w Niedamirowie”
• długość drogi 1,566 km
• wartość według kosztorysu z 2008 roku wynosi 452.029,80 zł (wkład
Gminy około 15%)
• w zakres prac wchodzi korytowanie, wykonanie podbudowy
z kruszywa, a następnie wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej
z betonu asfaltowego oraz prace renowacyjne.
• przewidywany termin zakończenia prac: lipiec 2014
2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udzieliło Gminie promesy na
3.000 000,00 zł, pieniądze te zostaną wykorzystane na zadania:
a) „Przebudowa ul. Zielonej w Lubawce”
• długość drogi 1,243 km
• w zakres prac wchodzi korytowanie, wykonanie stabilizacji podbudowy
z kruszywa a następnie wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej
z betonu asfaltowego
• przewidywany termin zakończenia prac: sierpień 2014
b) ,,Przebudowa drogi w Opawie”
• długość drogi 0,850 km
• w zakres prac wchodzi korytowanie, wykonanie stabilizacji i podbudowy
z kruszywa a następnie wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej
z betonu asfaltowego, przebudowę przepustów oraz odbudowe rowów
• przewidywany termin zakończenia prac: wrzesień 2014
Inwestycje te w całości będą finansowane ze środków zewnętrznych.
c) Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanych na przebudowę dróg
w Niedamirowie o długości 1,200 km i 0,600 km i w Jarkowicach o długości
0,370 km.

Ze środków własnych zostaną wykonane prace:
a) „Przebudowa ul. Drzymały w Lubawce”
• długość drogi 0,180 km
• w zakres prac wchodzi korytowanie, wykonanie stabilizacji i podbudowy
z kruszywa, a następnie wykonanie nawierzchni jezdni i chodników
z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej
• przewidywany termin zakończenia prac: lipiec 2014
b) „Przebudowa ul. Pocztowej w Chełmsku Śląskim’’
• długość drogi 0,296 km
• w zakres prac wchodzi korytowanie, wykonanie stabilizacji i podbudowy
z kruszywa a następnie wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej
z betonu asfaltowego
• przewidywany termin zakończenia prac: lipiec 2014
c) Remont chodników w Gminie (w tym przy ul. Przyjaciół Żołnierza) wartość prac na wszystkich wytypowanych chodnikach wyniesie około
200.000,00 zł
• przewidywany termin zakończenia prac: lipiec 2014
d) Remont dróg gminnych w zakresie bieżących napraw nawierzchni łatanie dziur, wartość- 45.000,00 zł
• przewidywany termin zakończenia prac: maj 2014
e) Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Celnej, Brzozowej i Świerkowej,
na dzień dzisiejszy zakupino:
• 26 szt. lamp wraz z osprzętem technicznym
wartość zakupionego sprzętu 60.000,00 zł (w budżecie bieżącym
przewidziano kolejne 60.000,00 zł na realizację tego zadania)
Część prac wykonają mieszkańcy we własnym zakresie.

Za wszelkie utrudnienia powstałe w wyniku realizacji prac przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
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Ma już 82 lata, a nadal zajmuje się młodzieżą. Kolejne pokolenia uczy gry w szachy.
Bez problemu radzi sobie z nowoczesnymi technologiami.
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Kamienna Góra

Tematem dwugodzinnych rozmów była możliwość zwiększenia
środków unijnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej (wstępnie Zarząd Województwa zaproponował 180 mln euro) oraz możliwość szczególnego
potraktowania naszej aglomeracji przy decyzjach podejmowanych przez
Ministerstwo - jako obszaru szczególnie dotkniętego skutkami transformacji ustrojowej.
Minister zapewnił, że Aglomeracja Wałbrzyska postrzegana jest jako
modelowe rozwiązanie tego typu inicjatyw samorządowych i może liczyć na wsparcie ze strony Ministerstwa w trakcie rozmów z Zarządem
Województwa Dolnośląskiego w sprawie ostatecznego ustalenia kwot
przeznaczonych do dyspozycji aglomeracji.

W trakcie spotkania, w imieniu delegacji, Burmistrz Kamiennej
Góry Krzysztof Świątek poruszył sprawę budowy trasy S3 i jej znaczenia dla rozwoju naszego terenu. Burmistrz wyraził zaniepokojenie
z powodu braku jednoznacznego stanowiska i określenia się rządu w tej
sprawie.
Minister Adam Ździebło potwierdził aktualność decyzji o budowie
odcinka Legnica – Bolków, natomiast co do dalszej części - od Bolkowa
do Lubawki - tak jednoznaczny już niestety nie był. Poinformował, że
zależeć to będzie od końcowych negocjacji z Unią w sprawie procentowych podziałów środków na poszczególne zadania.
Podczas rozmów w ministerstwie, poruszono także tematy współpracy transgranicznej, kolei Aglomeracji oraz obaw gmin wiejskich co
do podziału środków unijnych poza Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji.
Być może to nie ostatnie rozmowy przedstawicieli Aglomeracji
Wałbrzyskiej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Planowane
jest następne spotkanie, tym razem z udziałem pani Premier Elżbiety
Bieńkowskiej.
W skład delegacji ze strony Aglomeracji Wałbrzyskiej weszli:
•
Roman Szełemiej – Prezydent Wałbrzycha
•
Wojciech Murdzek – Prezydent Świdnicy
•
Krzysztof Świątek – Burmistrz Kamiennej Góry
•
Tomasz Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy
•
Leszek Orpel – Burmistrz Jedliny Zdrój
•
Jerzy Gzik – Wójt Marcinowic

Już po raz trzeci Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” we współpracy z Urzędem Miasta w Kamiennej Górze organizuje
bieg przełajowy „Zdobywca
Góry Parkowej”. Odbędzie
się on 13 kwietnia bieżącego
roku i wzorem ubiegłej edycji,
zawodnicy będą mieli do pokonania 10 km. W tym roku,
dodatkowo, bieg połączony zostanie z oficjalnym otwarciem po remoncie Stadionu Miejskiego przy ul Słowackiego.
Bieg „Zdobywca Góry Parkowej” jest połączeniem aktywności fizycznej i promocji
Kamiennej Góry. Zawodnicy pokonują trasę
wzdłuż obiektów związanych z historią miasta - przez edukacyjną ścieżkę historyczną
oraz - UWAGA! - przez kamiennogórskie
podziemia „Projekt Arado”! Jest to zatem jedyny w Polsce bieg przełajowy, którego trasa
przebiega przez tego typu podziemne sztolnie!

Luty 2014

Impreza skutecznie wpisała się już w kamiennogórski krajobraz. Jest też coraz bardziej
zauważalna w sportowym, amatorskim bieganiu. Poprzez różnego rodzaju media oraz
portale społecznościowe, zasięg oddziaływania imprezy wykracza poza granice regionu.
W ostatniej edycji wzięło udział około 150 dorosłych biegaczy i setka dzieci, w ramach biegu
Mały Zdobywca Góry Parkowej.
Bieganie to najprostsza i najpopularniejsza
forma wysiłku fizycznego, a popularność ta
rośnie z roku na rok. Bieganie jest najlepszym
lekarstwem, najbardziej skutecznym i naj-

chętniej przyjmowanym. Pozwala pozostawić
z tyłu cały stres dnia codziennego. Wracamy
do domu i czujemy, że to najlepiej zainwestowany czas w siebie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w biegu lub do kibicowania zawodnikom na
trasie. Zapisywać można się poprzez stronę
internetową biegu (www.zdobywcaparkowej.
com) lub bezpośrednio przed zawodami.
Otwarcie zawodów i początek imprezy –
Stadion Miejski przy ul. Słowackiego, niedziela - 13 kwietnia, godzina 11.00.
ZAPRASZAMY!
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Bieg Zdobywca Góry Parkowej
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We wtorek, 18 lutego, w gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie
odbyło się spotkanie delegacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Ministrem Adamem Ździebło.
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Z

awodnicy klubu Contender Stowarzyszenie Nasz Region wzięli udział w lidze k1,
w Świętoszowie. Piotr Lisiecki, Janusz Zięba
i Marcin Maciosz wygrali swoje pojedynki.
Marcin Tobiasz, Maciej Kaliciński oraz Monika Postrożny zremisowali.
powiatowa.info/2734

2 lutego

W

z Kamiennej Góry zakończyli rywalizację na
piątym miejscu.
powiatowa.info/2775

7 lutego

W

Tomaszowie Lubelskim rozegrane
zostały narciarskie biegi stylem klasycznym ze startu wspólnego. Spośród zawodników MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice
najlepiej zaprezentowali się Karolina Trzaska
(juniorka A) i Klaudiusz Kogut (junior B),
którzy zajęli czwarte miejsca.
powiatowa.info/2789

Kamiennej Górze rozegrany został
mecz ósmej rundy III Dolnośląskiej
Ligi Szachowej. UKS „Debiut” Przedwojów
przegrał z LZS „Mewa” Goliszów - 1:4
powiatowa.info/2740

8 lutego

P

N

aweł Pączkowski został nowym trenerem
piłkarzy KS Włókniarz Chełmsko Śląskiem.
powiatowa.info/2735

4 lutego

W

Zespole Szkół Ogólnokształcących
odbyły się powiatowe zawody w tenisie
stołowym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii dziewcząt wygrała
pierwsza drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Kamiennej Góry, druga była
pierwsza drużyna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry.
W rywalizacji chłopców szkoły zamieniły się
miejscami.
powiatowa.info/2758

a sali Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
rozegrane zostały szachowe mistrzostwa
powiatu kamiennogórskiego. W kategorii szkół
podstawowych pierwsze miejsce zajęła drużyna
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze.
Wśród gimnazjalistów wygrała drużyna z Lubawki. W najstarszej grupie wygrała pierwsza
drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Zwycięzcy zagrają w finale strefy jeleniogórskiej.
powiatowa.info/2785

Z

awodnicy MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice walczyli w Tomaszowie Lubelskim
o punkty w cyklu „Bieg na Igrzyska”. W biegu
indywidualnym w stylu klasycznym na podium stanął Klaudiusz Kogut (drugi w grupie
juniorów B)
powiatowa.info/2789

9 lutego

P
Drużyna ZSZiO
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6 lutego

N

a basenie w Kamiennej Górze odbył się
finał strefy jeleniogórskiej w pływaniu
szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy i zawodniczki wystartowali w czteroosobowych
sztafetach. Każdy miał do pokonania dystans
50 metrów. W kategorii dziewcząt wygrała
reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Kamiennej Góry. Chłopcy z tej szkoły
zajęli trzecie miejsce, a ich rówieśnicy z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

iłkarki „Dragona” Miszkowice zajęły
trzecie miejsce w X Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej Kobiet rozegranym
w Grodzisku Wielkopolskim. „Dragon” wystawił w zawodach drużynę młodziczek (rocznik 2001 i młodsze).
powiatowa.info/2805

10 lutego

W

Marciszowie rozegrany został powiatowy finał rozgrywek mini czwórek
siatkarskich dziewcząt ze szkół podstawowych.
Najlepsze okazały się reprezentantki Krzeszowa, które zagrają w zawodach strefowych.
powiatowa.info/2804

O

dwołany został Memoriał Staszka Bodzka w narciarstwie biegowym w Opawie.
Na trasach nie było śniegu.
powiatowa.info/2800
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12 lutego

W

Kamiennej Górze odbył się półfinał
strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej
chłopców szkół gimnazjalnych. Turniej wygrała
reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Kamiennej
Górze zapewniając sobie awans do finału strefy.
powiatowa.info/2839

W

Marciszowie odbyły się zawody powiatowe w mini piłce siatkowej „4”
chłopców szkół podstawowych. Awans do
zawodów kolejnego szczebla wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze.
powiatowa.info/2824

13 lutego

R

eprezentacja dziewcząt z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
zagrała w półfinale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Kamiennogórzanki wygrały turniej
i awansowały do finału strefy.
powiatowa.info/2863

R

eprezentacja chłopców z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących z Kamiennej Góry
zajęła pierwsze miejsce w półfinałach strefy
jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców ze
szkół ponadgimnazjalnych i awansowała do
rozgrywek finałowych strefy.
zso.kamienna-gora.pl

W

Wałbrzychu odbył się turniej piłki
siatkowej szkół podstawowych, w którym zagrała reprezentacja szkoły w Ptaszkowie. Turniej wygrała drużyna z Ptaszkowa,
Oktawian Sowiński został uznany za najlepszego zawodnika turnieju, a Jakub Fujar za
największe „odkrycie turnieju”.
powiatowa.info/2846

14 lutego
W Szkole Podstawowej w Ptaszkowie
odbył się Turniej Walentynkowy w piłkę siatkową klas IV, V, VI. Do rozgrywek przystąpili
wszyscy uczniowie, grali dwójkami- chłopiec
z dziewczyną. W kategorii klas VI- pierwsze miejsce zajęli Sandra Ziajkiewicz i Piotr
Szczepański. W kategorii klas V- pierwsze
miejsce zajęli Maria Knopik i Karol Migacz.
W kategorii klas IV- najlepsi byli Angelika
Krzystek i Paweł Kowalski.
powiatowa.info/2875

N

a sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kamiennej Górze rozegrany został półfinał strefy dziewcząt w piłce siatkowej.
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go Ludowych Zespołów Sportowych w halowej piłce nożnej chłopców do 13 roku życia.
wygrała drużyna LKS GNEJS Ogorzelec.
Drugie miejsce wywalczyła ekipa LKS PAGAZ Krzeszów. Obie awansowały do rozgrywek strefowych.
powiatowa.info/2942

W

Kamiennej Górze odbył się półfinał
strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej
chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Do finału awansowała reprezentacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
powiatowa.info/2853

23 lutego
W kategorii open rywalizowali

15 lutego

zawodnicy w różnym wieku

J

20 lutego

18 lutego

22 lutego

W

Z

Pisarzowicach rozegrany został turniej piłki ręcznej. Zawody zorganizowała miejscowa szkoła i Robert Maziakowski. Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn
w trzech kategoriach. W jednej grupie grali
chłopcy ze szkół podstawowych i dziewczęta
z gimnazjów, w drugiej chłopcy z gimnazjów,
w trzeciej grupie walczyły pozostałe drużyny
bez względu na wiek.
powiatowa.info/2927

17 – 23 lutego

W

Boguszowie Gorcach rozegrany został turniej halowej piłki nożnej młodzików. Młodzi piłkarze Olimpii Kamienna
Góra zajęli drugie miejsce. W finale przegrali
z Górnikiem Wałbrzych 2:3.
powiatowa.info/2938

awodnicy z MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice rywalizowali w biegach stylem klasycznym w Zakopanem. Start zaliczany był do
cyklu Bieg na Igrzyska. Wśród juniorek A Karolina Trzaska była druga. W grupie juniorów
B Klaudiusz Kogut zajął trzecie miejsce.
powiatowa.info/2949

W

Pisarzowicach rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Kamiennogórskie-

W

Zakopanem rozegrane zostały biegi
narciarskie stylem dowolnym zaliczane do cyklu Bieg na Igrzyska. Wśród juniorek
A (5 km) drugie miejsce zajęła Karolina Trzaska, trzecie Anna Kalina (obie MUKN „Pod
Stróżą” Miszkowice).
powiatowa.info/2954

27 lutego

P

o cyklu spotkań szkoleniowych w Krzeszowie odbył się turniej warcabów stupolowych. Do rozgrywek przystąpiło siedem osób,
uczniów szkoły podstawowej. Turniej wygrał
Adrian Mika.
powiatowa.info/2992

28 lutego

W

ramach Jeleniogórskiej Ligi Piłki Siatkowej Amatorów 2013/2014 zmierzyły się drużyny Bobra Marciszów z Cystersami
Krzeszów. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych było pięć setów. Wygrali goście (Cystersi)
2:3 (25:17, 19:25, 25:23, 20:25, 15:17).
powiatowa.info/3006

W Kamiennej Górze nie ma kina. Zespół do Działań Artystycznych i Kulturalnych –
Harygma zorganizował cykl seansów w nietypowych miejscach. Prezentowane filmy nie
należały do „głównego nurtu”. Były to produkcje mniej znane, często krótkometrażowe.
Podczas cyklu „Kino na każdym rogu!” zbierane były pieniądze na
wsparcie leczenia Lenki, Oli i Blanki Ciszek z Pisarzowic.
17 lutego w podziemnym kompleksie Arado zaprezentowany został
film „Droga na drugą stronę”. 18 lutego kino przeniosło się do holu kamienicy przy Al. Wojska Polskiego 12. Miłośnicy kina obejrzeli filmy:
„Szybka Forsa”, „Mural w 15 minut” oraz „The No Movie”. 19 lutego
w garażu przy ul. Wałbrzyskiej wyświetlone zostało „Niebo”. 21 lutego
nad kamiennogórskim zalewem można było obejrzeć produkcję „Piotrek 13-go”. Dzień później (22 lutego) w pałacyku przy ul. Fornalskiej
zaprezentowany został film „Machuca”. Na zakończenie cyklu (23 lutego) w kawiarni i galerii „Lotos” można było obejrzeć dwa filmy: „Leon
i Barbara” oraz „W przestrzeni niebiańskiej”.
W każdy z seansów uczestniczyło po kilkanaście osób. W sumie udało się zebrać 541,01 zł.
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ustyna Mordarska zajęła czwarte miejsce,
a Marzena Maciulewicz piąte. Obie zawodniczki to wychowanki MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice. Był to najlepszy wynik polskich
biegaczek narciarskich podczas biegu stylem
dowolnym na dystansie 5 km podczas zawodów
Slavic Cup w Szczyrbsim Plesie na Słowacji.
powiatowa.info/2877

Wejdź na www.

Na boisku rywalizowały dziewczęta z gimnazjum. Turniej wygrała drużyna Gimnazjum
z Gryfowa Śląskiego, drugie miejsce zajęła
reprezentacja Gimnazjum z Krzeszowa. Obie
drużyny awansowały do finału strefy.
powiatowa.info/2855

Historia/Statystyki 11
28 lutego 1548 wybuchł w Kamiennej Górze groźny pożar, spłonęły 84 domy. Ustalono, że pożar
spowodowany został przez nieuważną mieszczkę.
W 1718 roku spadł tak wielki
śnieg, że tworzyły się zaspy wysokości ok. 5 metrów. Trudna zima
była również w 1773 roku, wtedy
panowały w lutym ogromne mrozy,
zanotowano też nienaturalnie obfite opady śniegu.
W 1786 w pożarze miasta spłonęło w Kamiennej Górze 10 domów.
14 lutego 1884 roku powstało
w Kamiennej Górze stowarzyszenie do walki z żebractwem.
16 lutego 1906 roku radni miasta chcąc uświetnić srebrne gody
cesarskiej pary postanawiają w Kamiennej Górze ufundować szpital.

W lutym strażacy odnotowali 119 interwencji. Gasili 83 pożary, w tym 61 małych i 22 średnie. Dwie akcje
rozpoczęte zostały po fałszywym alarmie. Pozostałe interwencje (34) związane były z miejscowymi zagrożeniami, w tym 5 małymi i 29 lokalnymi. Podczas akcji strażacy odnaleźli jedną ofiarę śmiertelną i troje rannych.

Policja
W lutym w powiecie kamiennogórskim odnotowanych zostało 27 przestępstw należących do grupy
7 najbardziej uciążliwych (m.in. rozboje, bójki), nie było zabójstw i gwałtów. Policjanci interweniowali przy
jednym wypadku samochodowym, zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę. Zatrzymanych zostało 19 osób
na gorącym uczynku, policjanci zatrzymali 5 osób poszukiwanych.

Powiatowy Urząd Pracy
W styczniu i lutym zarejestrowało się 1033 bezrobotnych (w styczniu i lutym 2013 roku 985), w tym
492 kobiety. Wśród rejestrujących się było 267 osób do 25 roku życia, 227 powyżej 50 roku życia. Zarejestrowały się 43 osoby niepełnosprawne oraz 98 samotnie wychowujących dziecko.
W styczniu i lutym z ewidencji wyłączonych zostało 685 bezrobotnych (594 w styczniu i lutym 2013),
w tym 131 kobiet. Głównym powodem wyłączeń było podjęcie pracy (261 osób). 157 osób nie potwierdziło
gotowości do pracy.
Na koniec lutego 2014 roku zarejestrowanych było 3345 bezrobotnych, rok wcześniej liczba ta wynosiła
3786. W stosunku do końca stycznia liczba bezrobotnych spadła o 2 osoby. Udział kobiet wśród bezrobotnych
wzrósł do 43,3%.
Na koniec stycznia 2014 stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 22,5%, w województwie dolnośląskim
13,8%, a w Polsce 14,0%.

powiatowa.info
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Według danych google analytics portal powiatowa.info odwiedziło w lutym 33 568 osób. Statystyki odnotowały 170 842 wizyty i 407 302 odsłony.
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