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Dzień po dniu

1 czerwca

N

a trzech kamiennogórskich podwórkach
powstała prowizoryczna scena, na której
wystąpił Teatr Duet. Do udziału w przedstawieniach aktorzy zaprosili publiczność. Spektakle zorganizowane zostały w ramach Dni
Kamiennej Góry.
powiatowa.info/4009

Organizatorom i uczestnikom
dopisywał humor

C

Na scenie wystąpili również
widzowie

H

arcerze z 18 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Tacy sami” Hufca ZHP Kamienna Góra, a jednocześnie
mieszkańcy DPS w Szarocinie wzięli udział
w XXVII Ogólnopolskim Zlocie Drużyn
Harcerskich NS w Stemplewie koło Łodzi.
powiatowa.info/4044

P

rzed bazyliką w Krzeszowie odbył się Festyn Rodzinny. Podczas imprezy odbyły
się sceniczne występy. Na placu zorganizowano tor przeszkód dla dzieci i młodzieży. Swoje

Wejdź na www.

wyposażenie prezentowali strażacy i policjanci.
Imprezę zorganizowała parafia, dom kultury
i miejscowe organizacje społeczne.
powiatowa.info/4011

z i e m i

Marciszów
•
•
•

Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej
Górze odbyła się impreza „Bobrzanie
przeciwko przemocy”. W szkole odbył się VI
Szkolny Rajd Bobrzanie, w ramach którego
uczniowie pieszo zwiedzili Kamienną Górę
i okolice. Przed wymarszem na trasę uczniowie,
rodzice, nauczyciele i przedstawiciele straży pożarnej rywalizowali w II biegu sztafetowym.
powiatowa.info/4027

N

a dziedzińcu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się impreza
„Czytanie w bramie”. W muzealnej bramie
maluchy witał Arab i smok. Na dziedziniec
przedszkolaki mogły wejść dopiero po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na trzy pytania.
Nagrodą było nie tylko czytanie, ale również
możliwość pomalowania twarzy. Impreza odbyła się w ramach Dni Kamiennej Góry.
powiatowa.info/4031

2 czerwca

W

ramach Dnia Samorządności władzę
w Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze przejęli
uczniowie. To oni prowadzili lekcje i inne zajęcia, uczyli rówieśników i nauczycieli. W szkole
odbyła się również prezentacja części projektów przygotowywanych przez gimnazjalistów.
powiatowa.info/4026
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dostępna jest w:

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

Gmina Wiejska Kamienna Góra

•
•
•
•

złonkowie lubawskiego koła Polskiego
Związku Wędkarskiego zorganizowali
zawody Dziecięce Wędkowanie. W zawodach
uczestniczyli wędkarze w wieku 6-14 lat. Wygrał
Maciek Kurzawa przed Michałem Nasypanym.
powiatowa.info/4033

W

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

Wejścia do muzeum pilnowała
oryginalna para

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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3 czerwca
Centrum Kultury w Kamiennej Górze
odbył się II pokaz mody „Gala 2014”.
W rolę modelek i modelów wcielili się uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Oprócz strojów
na pokaz przygotowany został tomik wierszy
„Modne dylematy”.Trzy utwory Beaty Aleksiejuk przeczytał dyrektor ZSO Jacek Bruździak.
powiatowa.info/4038

T

rzecioklasiści ze Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej uczestniczyli
w jubileuszowy X Turnieju Tańca. Na zaprezentowanie tanecznych umiejętności nabytych
w szkole zdecydowało się osiem par.
powiatowa.info/4046

5 czerwca

W

Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze podsumowany został konkurs „Tak
mogło być”. Zadaniem uczestników konkursu
było napisanie legendy dotyczącej Kamiennej
Góry lub okolic. Jury najwyżej oceniło legendę
przygotowaną przez Kamila Jędrucha (Szkoła Podstawowa w Marciszowie). Konkurs był
częścią Dni Kamiennej Góry.
powiatowa.info/4066

5-8 czerwca

W

Kamiennej Górze odbyła się Krajowa
Wystawa Filatelistyczna. W hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących podziwiać można było 294 tablice wypełnione filatelistycznymi walorami zebranymi przez
hobbystów z Polski, Czech, Białorusi i Ukrainy.
Grand Prix wystawy otrzymał Walery Andrejuk, filatelista z Białorusi.
Wystawa była okazją do wręczenia nagród
w konkursie plastycznym „Przyroda, rolnictwo,
las, ekologia, człowiek”. Grand Prix i pierwszą nagrodę odebrała Aleksandra Cejnowa (SP 1 Kamienna Góra). Na konkurs zgłoszono 124 prace.
powiatowa.info/4067, powiatowa.info/4092,
powiatowa.info/4108
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W

popularno-naukowa „25 lat wolności, święto
całej Polski”. Młodzież pokusiła się o pokazanie plusów i minusów zmiany ustroju.
powiatowa.info/4047

S

4 czerwca

M

łodzież Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących pod opieką Tadeusza Kosiby przygotowała multimedialny
program poświęcony 25 rocznicy pierwszych
częściowo wolnych wyborów w Polsce. Wykorzystując filmy i zdjęcia młodzież przypomniała historię Polski od II wojny światowej
do czerwca 1989 roku.
powiatowa.info/4049

Nagrodzeni uczestnicy konkursu

Z

espół teatralny Burza wystawił premierę
spektaklu „Po drugiej stronie drzwi”. Scenariusz sztuki to adaptacja książki Neil Gaiman „Koralina”. Zespół działa przy Centrum
Kultury w Kamiennej Górze. Opiekuje się nim
Katarzyna Bernaś. Aktorzy mają 12-13 lat.
powiatowa.info/4069

Kostiumy przygotowała Monika
Karasińska

Tadeusz Kosiba

P

o raz dwudziesty drugi w Galerii Centrum
w Kamiennej Górze odbyły się Prezentacje, wystawa twórczości artystów amatorów
z terenu powiatu kamiennogórskiego. Swoje
prace zaprezentowało ponad 40 artystów. Nagrodzeni zostali: Lilianna Krzemińska, Magdalena Banaś, Anna Nowiszewska, Mieczysław Popowicz, Dariusz Tworek, Arkadiusz
Makowski, Krzysztof Jawor, Michał Błaszczyk i Paweł Kowalski. Wystawa odbywa się
w ramach Dni Kamiennej Góry.
powiatowa.info/4055

W

Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze odbyła się sesja

Czerwiec 2014

Przedszkolu Publicznym numer 3
w Kamiennej Górze odbył się piknik
rodzinny. Dzieci zaprezentowały piosenki,
wierszyki oraz krótkie przedstawienia. Na
trawniku przed przedszkolem dzieci przeniosły swoich rodziców w świat wyobraźni, wszyscy zamienili się w dobrych piratów.
powiatowa.info/4070

W

Zespole Szkół Publicznych w Lubawce
odbyła się trzecia edycja Międzyszkolnego Konkursu „Poprawnie Władam Polszczyzną”. W konkursie udział wzięli uczniowie
siedmiu szkół podstawowych z powiatu kamiennogórskiego. W kategorii klas IV wygrała
Dagmara Telega (SP Lubawka), w kategorii
klas V – VI najlepsza okazała się Laura Ogorzałek (SP Lubawka). Organizatorką konkursu
była Cecylia Błońska.
powiatowa.info/4074

Grand Prix

6 czerwca

U

czniowie klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Centrów
Edukacji Ekologicznej. Cykl wypraw organizuje Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
powiatowa.info/4113

Z

apadł nieprawomocny wyrok w sprawie
jaką Bożena Ziemiańska wytoczyła posłowi Henrykowi Kmiecikowi. Poseł odpowiadał
za obraźliwe komentarze wypisywane na internetowych portalach. Wyrok to 15 tys. zł na rzecz
stowarzyszenia Ars longa vita brevis (którego
prezesem jest B. Ziemiańska), pokrycie kosztów
sądowych oraz publikacja przeprosin.
powiatowa.info/4077

W

ogrodzie Przedszkola nr 1 w Kamiennej
Górze (ul. Spacerowa) odbył się Festyn
Rodzinny. Dzieci przygotowały artystyczne występy dla swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa. Odbyły się również konkursy i zabawy.
powiatowa.info/4117

7 czerwca

W

ogrodzie przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamiennej Górze (ul.
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Aleksandra Cejnowa laureatka
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etne urodziny obchodziła siostra Celestyna
- Benedyktynka z opactwa w Krzeszowie.
Siostra jest jedną z ostatni zakonnic pamiętających funkcjonowanie zakonu we Lwowie.
opactwo.eu
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Kościuszki) odbył się piknik rodzinny. Piknik
był podziękowaniem za rok współpracy przedszkola z rodzicami i przedszkolakami. Wspólne zabawy, prowadzone przez animatorów
z Wałbrzycha, związane były z postacią smoka.
powiatowa.info/4085

J

edenaście zespołów wystąpiło podczas Biesiady z Piosenką zorganizowanej na scenie
nad kamiennogórskim zlewem. Po zespołach
ludowych na scenie zaprezentowali się laureaci
zeszłorocznego Festiwalu Coverów. Wieczór
zakończył koncert Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem. Impreza była częścią Dni
Kamiennej Góry 2014.
powiatowa.info/4087, powiatowa.info/4095,
powiatowa.info/4097

roku i codziennie publikuje nowe informacje
z terenu powiatu kamiennogórskiego. W tym
czasie powstało prawie 20 tys. informacji.
powiatowa.info/4142

Szlakami Rudawskiego Parku
Krajobrazowego

8 czerwca

W

ystępem przedszkolaków rozpoczął się
kolejny dzień święta Kamiennej Góry.
Po raz dwunasty odbył się Przegląd Piosenki
Przedszkolnej. Wystąpiło 108 podopiecznych
wszystkich kamiennogórskich placówek.
Okazję do zaprezentowania na dużej scenie mieli również starsi mieszkańcy Kamiennej
Góry. W ramach „Sceny dla Ciebie” wystąpić
mogli wszyscy chętni.
powiatowa.info/4099, powiatowa.info/4100

Zespoły ludowe rozpoczęły

odsumowana został akcja „Złoty Grosik”.
W przedszkolach i szkołach odbyła się
zbiórka „złotych” monet, czyli 1, 2 i 5-cio groszówek. W sumie zebrano 516 kilogramów
monet. Pieniądze pozwoliły na dofinansowanie wyjazdu na kolonię dla sześciorga dzieci.
Najlepsi zbieracze otrzymali nagrody.
powiatowa.info/4143

O

dbył się Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny. Wzięli w nim udział
uczniowie siedmiu szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego. Konkurs
wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1
z Kamiennej Góry. W klasyfikacji indywidualnej najlepszymi okazali się: Jakub Kuklis (SP
nr 1 Kamienna Góra) i Cyryl Wechmann (SP
nr 2 Kamienna Góra), którzy zdobyli po 21 pkt.
powiatowa.info/4149

koncerty z okazji święta miasta

K

oło „Miasto” Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowało zawody wędkarskie
nad kamiennogórskim zalewem. W kategorii
juniorów wygrał Kacper Marczak. W grupie
kadetów najlepszy był Jakub Marczak. Wśród
seniorów tryumfował Arkadiusz Rusiecki.
W grupie wędkarzy niezrzeszonych wygrał
Markus Breitenfellner. Zawody były częścią
Dni Kamiennej Góry.
powiatowa.info/4088

Wykonawcy ćwiczyli do ostatniej
chwili

N

a polanie przy Głazach Krasnoludków
odbyła się zabawa zorganizowana z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi mieszkańcy okolicznych miejscowości wzięli udział w zabawach. Przyłączyli się do nich również turyści
odwiedzający Głazy.
powiatowa.info/4107

W

Najlepsi nagrodzeni zostali
pucharami

ramach Dni Kamiennej Góry odbył
się IX Festiwal Coverów. Jury najwyżej oceniło występy grup naśladujących Dżem
i Nirwanę. Gwiazdą wieczoru był Mezo.
powiatowa.info/4110, powiatowa.info/4111,
powiatowa.info/4112

N
Wejdź na www.

P

a kortach nad kamiennogórskim zalewem grupa młodych mieszkańców miasta zorganizowała Alternatywne Dni Kamiennej Góry.
powiatowa.info/4094

C

złonkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli
w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu wypraw „W Harmonii z Przyrodą”.
Uczestnicy wyprawy wędrowali szlakami wiodącymi przez Rudawski Park Krajobrazowy.
powiatowa.info/4126

Roman Rogowiecki przewodniczący
jury

11 czerwca

P

ortal powiatowa.info obchodził 8 rocznicę
założenia. Strona powstała 11 czerwca 2006
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Jerzy Rubach – organizator konkursu

12 czerwca

W

Gimnazjum nr 2 odbyło się podsumowanie projektu „Szkoła z przymrużeniem oka”. Uczniowie gimnazjum
wraz z kolegami z Zespołu Szkół Specjalnych
w żartobliwy sposób zaprezentowali informacje o historycznym i sportowym dziedzictwie
Wielkiej Brytanii. Opiekunkami projektu były
Anna Postawa i Marcelina Szwaja z ZSO
oraz Sylwia Fryzowicz z ZSS.
powiatowa.info/4166

W

Społecznym Gimnazjum Edukacji
Europejskiej zorganizowany został
Dzień Bez Przemocy. Uczniowie przygotowali
prezentacje z zakresu profilaktyki przemocy
i uzależnień.
powiatowa.info/4167

13 czerwca

J

ubileusz 60-lecia święceń kapłańskich obchodził ks. Stanisław Książek, do 2006 r.
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej
w Kamiennej Górze. Przy kościele parafialnym
zorganizowany został festyn. Wierni odwie-

Czerwiec 2014
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dzili księdza, zaśpiewali mu m.in. Barkę. Uroczystą mszę odprawił biskup Marek Mendyk.
powiatowa.info/4177

P

rzy szkole w Chełmsku Śląskim odbył się
VI Festyn Rodzinny. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. Pole do popisu mieli sportowcy, którzy mogli uczestniczyć w kilku turniejach. Do dyspozycji artystów oddano scenę. Na
całym placu rozstawiły się punkty zapewniające
zabawę dzieciom i dorosłym m.in. dmuchane
zamki, stoiska gastronomiczne.
powiatowa.info/4173

15 czerwca

20 czerwca

W

O

szkole w Miszkowicach odbył się VII
Festyn Rodzinny. Imprezę zorganizowano z okazji Dni Matki i Dziecka. Dochód
pozwoli na przeprowadzenie remontu szkolnego boiska. Podczas festynu funkcjonowały
stoiska gastronomiczne, zorganizowano konkursy i występy. Teren szkoły zdobiły prace
plastyczne uczniów miszkowickiej placówki.
powiatowa.info/4189

16 czerwca

M
Na szkolny boisku zaprezentowali
się m.in. karatecy

N

a stadionie w Lubawce odbyła się impreza
promująca zdrowy tryb życia „Dzień bez
przemocy”. Idąc na stadion uczniowie przeszli
z transparentami przez centrum Lubawki.
powiatowa.info/4170

14 czerwca

O

dbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Szarotka w Kamiennej Górze. Przewodniczącą
nowej rady nadzorczej została Mariola Jaciuk.
Członkowie spółdzielni głosowali nad udzieleniem absolutorium zarządowi za 2013 roku.
Pozytywnie ocenili pracę jedynie Ireneusza
Jały. Prezes Andrzej Gajkowski i Wiesława
Kozik nie otrzymali absolutorium.
powiatowa.info/4181, powiatowa.info/4182,
powiatowa.info/4183, powiatowa.info/4188

W

Pisarzowicach odbył się Rodzinny
Festyn Charytatywny „Otwórz Serce
2”. Podczas zabawy zbierane były pieniądze na
wsparcie leczenia ciężko chorych uczniów pisarzowickiej szkoły. Na uczestników czekały różne atrakcje, konkursy i zabawy. Podczas festynu
zebrano 17.303,20 zł.
powiatowa.info/4184, powiatowa.info/4218

koło godziny 6 rano na drodze krajowej nr
5 tuż przed granicą w Lubawce doszło do
tragicznego wypadku. Ford fiesta uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu zginęła 18-letnia kobieta. 34-letni mężczyzna zmarł w szpitalu.
powiatowa.info/4242

iędzy czeskim Zaclerzem a Kamienną
Górą kursował Pociąg Przyjaźni. Jeździły nim dzieci z miasta i gminy Lubawka,
gminy Marciszów, miasta Kamienna Góra
i Zaclerza. Na dworcu w Kamiennej Górze
dzieci obejrzały pokaz ratownictwa. Podczas
podróży do Zaclerza uczestniczyły w konkursie plastycznym.
powiatowa.info/4200

Ford fiesta uderzył w drzewo

21 czerwca

O

dbyła się Biesiada Krzeszowska. Na scenie
prezentowały się zespoły ludowe. Pokaz
umiejętności przygotowali również strażacy
z Krzeszowa. Odbyły się również konkursy m.in.
na wianek sobótkowy i na Kawalarza Roku.
powiatowa.info/4255

Atrakcją okazała się możliwość
założenia strażackiego hełmu

17 czerwca

U

czniowie klasy VIa wzmocnieni członkami Szkolnego Koła Turystycznego
„Kompasik” ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Starej Chaty Walońskiej
w Szklarskiej Porębie.
powiatowa.info/4226

W

Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła
się Gala Konkursu „Najlepsi w 28 zawodach uczniowie w roku 2014 na Dolnym
Śląsku”. Tytuł Mistrza w zawodzie przyznano
drużynom ZSZiO w składzie: Dariusz Majgier, Rafał Nowakowski, Marcelina Surma
(kucharz), Karol Robak, Jakub Kiljan, Sergiusz Moryson (ślusarz).
powiatowa.info/4229

Pokaz przygotowali krzeszowscy
strażacy

22 czerwca

W

Kamiennej Górze odbyły się uroczystości związane z 40-leciem posługi kapłańskiej księdza kanonika Edwarda
Ogrodowicza. W Kamiennej Górze posługę
kapłańską pełnił przez 7 lat, od 1974 do 1981.
W parafii Św. Piotra i Pawła odprawiona została msza dziękczynna, a kolejna część uroczystości odbyła się w Gimnazjum nr 1.
powiatowa.info/4258

18 czerwca
W Pisarzowicach pojawili się nawet

partyzanci

Czerwiec 2014

N

a fasadzie plebanii parafii św. Piotra
i Pawła w Kamiennej Górze zamontowana została odrestaurowana figura Jezusa.
powiatowa.info/4232

Ks. Edward Ogrodowicz
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W

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyły się prezentacje w ramach III
Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób
Niepełnosprawnych GaleriON. Artystyczne
umiejętności prezentowali niepełnosprawni
z regionu jeleniogórskiego.
powiatowa.info/4272

U

czniowie klasy IIIa oraz IIIe ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu.
powiatowa.info/4288

Przedszkolem nr 2 w Kamiennej Górze
(ul. Kościuszki) pożegnało się 115 najstarszych dzieci z grup 6- i 7-latków. Pożegnanie
rozpoczęło się polonezem. Każda z grup przygotowała krótki występ, a na zakończenie starszych kolegów pożegnały młodsze dzieci.
powiatowa.info/4285

W wycieczce uczestniczyli

trzecioklasiści

J

ednogłośnie, bez dyskusji, radni powiatu kamiennogórskiego zatwierdzili sprawozdanie
finansowe i udzielili zarządowi absolutorium
za 2013 rok. Dochody zrealizowane zostały
w 99% (42 723 561 zł), a wydatki w 98% (42
312 995 zł).
powiatowa.info/4274

25 czerwca

W

pomieszczeniach gospodarczych przy
ul. Szkolnej w Kamiennej Górze zginął 44-letni mężczyzna. Po tym jak zapadła się
pod nim podłoga, mężczyzna uderzył w betonową posadzkę.
powiatowa.info/4283
rzy bocznej zaporze w Miszkowicach
odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych.
Scenariusz zakładał awarie pomp przepompowujących wodę ze zbiornika wyrównawczego.
Strażacy musieli zająć się przepompowaniem
wody i ustawieniem zapór. Policjanci łapali
złodziei okradających okoliczne domy. Jeden
ze złoczyńców utopił się w Bukówce, jego ciało
wyciągnęli płetwonurkowie.
powiatowa.info/4284

Najwięcej pracy mieli strażacy

Zorganizowali Noc Świętojańską. Przy ulicy
stanęły stragany, organizatorzy zapewnili konkursy i zabawy dostosowane do wieku uczestników. Odbyły się pokazy strażaków ochotników.
Nie zabrakło tradycyjnego puszczania wianków.
powiatowa.info/4328

R

adni Gminy Wiejskiej Kamienna Góra
jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i udzielili wójtowi absolutorium. Projekt budżetu został przyjęty 27 grudnia 2012 roku. Po wielokrotnych
zmianach dochody zaplanowano na poziomie
28 074 926 zł. Wydatki: 28 693 654 zł. Plan
dochodów zrealizowany został w 97,7%, a wydatki w 96,3%.
powiatowa.info/4289

W

P
Wejdź na www.

Z

Przedszkolu nr 3 w Kamiennej Górze
(ul. Papieża Jana Pawła II) pożegnano
podopiecznych, którzy od września pójdą do
szkół. Przedszkole skończyło w tym roku 47
dzieci sześcio- i siedmioletnich. Grupa „Uszatków” zatańczyła poloneza. Grupy kończące
przedszkole przygotowały programy artystyczne. Starszaków pożegnały młodsze grupy.
powiatowa.info/4293

G

imnazjaliści z Chełmska Śląskiego po
raz kolejny zaprosili na Poloneza Nocą.
W udekorowanej i oświetlonej sali sportowej
w większości uczniowie trzecich klas zatańczyli poloneza według układu przygotowanego
przez Damiana Skorupińskiego.
powiatowa.info/4294

27 czerwca

W

Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie odbył się XIII Zjazd Rodzin
i Przyjaciół Domu. Zjazd to okazja do spotkań
w szerokim gronie. Do Szarocina przyjeżdżają rodziny podopiecznych z całej Polski. To
również okazja do prezentacji wyników pracy
podopiecznych DPS-u, stąd występy zespołów,
grup teatralnych i prezentacje prac plastycznych.
powiatowa.info/4321

28 czerwca

M

łodzi strażacy z gminy Kamienna Góra
rozpoczęli lato zabawą w Janiszowie.
Doświadczeni druhowie przygotowali dla
młodzieży turniej piłki nożnej oraz zawody
oparte na strażackich ćwiczeniach.
powiatowa.info/4326

M

ieszkańcy ul. Wiejskiej w Kamiennej
Górze pokazali, że potrafią się bawić.
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Noc Świętojańska nad Bobrem

R

ynek w Chełmsku Śląskim zamienił się
w plan filmowy. Ekipa TVP kręciła sceny
do fabularyzowanego filmu dokumentalnego
„Dolina Pałaców i Ogrodów”.
powiatowa.info/4330

Wśród statystów byli mieszkańcy
powiatu

29 czerwca

D

ziałający przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze „Teatr nie taki stary” zaprosił dzieci na przedstawienie oparte na wierszach Jana Brzechwy.
powiatowa.info/4334

P

rzy świetlicy w Raszowie odbył się festyn.
Podczas popołudniowej zabawy mieszkańcy zbierali fundusze na pokrycie kosztów
remontu kościoła.
powiatowa.info/4335

Z

mieszkańcami Kamiennej Góry spotkała
się poseł Elżbieta Witek (Prawo i Sprawiedliwość). Spotkanie odbyło się w ramach
ogólnopolskiej akcji „Czas na zmiany” i wywołane było wydarzeniami w polskim sejmie
(wotum zaufania dla rządu po ujawnieniu nagrań rozmów polityków). W spotkaniu zorganizowanym w Muzeum Tkactwa uczestniczyło
kilkanaście osób.
powiatowa.info/4336

Elżbieta Witek

Czerwiec 2014
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Dzieci

Wspólnie z Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze publikujemy zdjęcia, imiona
i daty urodzenia dzieci, które w czerwcu przyszły na świat w kamiennogórskim szpitalu.
Zobaczmy jak prezentuje się nasza przyszłość tuż po urodzeniu.

Alicja 20.06.2014.

Dominik 23.06.2014.

Patryk 27.06.2014.

Kalina 30.06.2014.

Aleksandra 28.06.2014.

Jakub 29.06.2014.

Oliwier 29.06.2014.

Zawsze aktualne informacje

Aleksandra 20.06.2014.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

Blanka 01.06.2014.

Wejdź na www.

Nasza przyszłość

Dzieci przyszły na świat w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Getta 10 w Kamiennej Górze

Czerwiec 2014
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Wydarzenie

Najlepsi z najlepszych

Wejdź na www.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

Zawsze aktualne informacje

Czerwiec to dla uczniów obietnica wakacji. Dla szkół i nauczycieli jest to także czas podsumowania pracy
włożonej w rozwój naszych pociech.
Czerwiec zakończył maraton egzaminów,
które zdają uczniowie najstarszych klas szkół
na każdym etapie kształcenia. Wśród podstawówek w powiecie najlepsi byli uczniowie
z Pisarzowic. Druga była kamiennogórska
„dwójka”, trzecia Szkoła Podstawowa nr 1
z Kamiennej Góry.
Gimnazjaliści pisali pięć testów. Najwyższymi wynikami w testach z języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz z języka niemieckiego
na poziomie podstawowym mogą pochwalić
się uczniowie ze Społecznego Gimnazjum
Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze.
W teście z matematyki najlepiej wypadło Gimnazjum w Pisarzowicach a w testach z języka
angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z niemieckiego na poziomie
rozszerzonym - gimnazjaliści z Marciszowa.

Martyna Nieczyperowicz

Dobre wyniki osiągnęli maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze gdzie maturę zdało 91,2% uczniów. Reszta
może przystąpić do poprawek w sierpniu.
Szkoły wyróżniły najlepszych uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej
Górze na setkę kończących ją uczniów, tytuł
Najlepszego Absolwenta zdobyła Martyna
Nieczyperowicz.
W SP nr 2 na uwiecznienie nazwiska w pamiątkowej księdze zasłużyło 10 absolwentów:
Jakub Radziejewski, Mateusz Jasowicz,
Kamila Pawlik, Maciej Kiec, Kinga Frączek, Hubert Czoch, Adam Jacyno, Alicja
Nowicka, Kamil Sroka, Alicja Żelazko. Na
tytuł Sportowca Roku zasłużyli Alicja Żelazko i Bartłomiej Soja. Nowością w tym roku
szkolnym było przyznanie nagrody „Odkrycie
roku” w klasach I-V. Wyróżnienie to otrzymał
Marcel Chmielewski. Za najwyższą średnią
ocen 5,91 Konrad Dąbrowski odebrał nagrodę ufundowaną przez Fundację im. Jerzego
Szmajdzińskiego.
W Społecznym Gimnazjum Edukacji
Europejskiej szkołę ukończyło 32 uczniów.

W lubawce najlepsi uczniowie otrzymują Złote, Srebrne i Brązowe Orły

Większość z nich osiągnęła bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalistów. Tytuły Super
Sportowców w tym roku otrzymali Kasia Cibor i Szymon Mazur. Szkołę z wyróżnieniem
ukończyło 11 uczniów. Do złotej księgi wpisała
się Gabriela Bigos.
Najlepszym uczniom klas trzecich gimnazjum w Pisarzowicach wręczone zostały
stypendia naukowe i sportowe. Klaudia Orszulak otrzymała nagrodę fair play, a Patryk
Minicki i Izabela Bieda nagrody za osiągnięcia sportowe.
W Gimnazjum numer 1 w Kamiennej
Górze Sandra Skrzypczak uzyskawszy średnią 5,8 została Prymusem Szkoły. Najlepszymi
sportowcami uznani zostali: Gabriela Całko
i Kamil Sierosławski. Gimnazjum opuściło
72 uczniów.

Nauczycielską pracę w ZSZiO
skończyli Dauria Dobrucka

i Zbigniew Bednarek

W Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
w klasach trzecich z wyróżnieniem ukończyło szkołę 29 uczniów. Najwyższą średnią 5,67
uzyskała Natalia Szczepanek.
Od kilku lat nauczyciele i dyrekcja ZSO
nagradzają najlepszych uczniów Gimnazjum
nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego. Ranking
złotych- gimnazjalnych i diamentowych- li-
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cealnych dziesiątek obejmuje, oprócz średniej ocen ucznia, osiągnięcia pozaszkolne.
W złotej dziesiątce znaleźli się w tym roku:
Bartłomiej Krupowicz, Wojciech Bednarz,
Martyna Kiełbasa, Martyna Michalska,
Natan Marczak, Małgorzata Filip, Oliwia

Uczniowie zso kończą rok szkolny

podczas uroczystości w szkolnej auli

Pietrukiewicz, Nikola Fryzowicz, Anna
Frączkowska, Małgorzata Kurkowska. Do
diamentowej dziesiątki licealistów należą:
Michał Hnisdiłów, Justyna Cieślak, Bartosz Frączkowski, Paula Kuklis, Agnieszka
Desperak , Michalina Antoniewska, Kamil
Wojtaszczyk, Grzegorz Bruździak, Dominik Gwiżdż, Kinga Bocheńska.
Już 13 czerwca w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Młodocianych Pracowników
w Kamiennej Górze, zakończyło kształcenie
około dziewięćdziesięciu uczniów. Tytuł najlepszego Absolwenta zdobył Bartosz Banasiewicz Za bardzo dobre i dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie wyróżnienie otrzymali: Bartosz Kraszewski, Jarosław Kosewski, Marcin Lewicki, Dominik
Chwastek, Mariusz Krzyżak i Jarosław
Kiełbasa. Za osiągnięcia sportowe nagrodzeni zostali: Daniel Adamowicz, Jacek Buczek
i Marcin Wieczorek.

Czerwiec 2014
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Ludzie Ziemii Kamiennogórskiej
Wejdź na www.

ks. Stanisław Książek

REKLAMA

Matki Bożej Różańcowej. Stanisław Książek
został jej pierwszym proboszczem i kontynuował tę pracę aż do momentu przejścia na
emeryturę w 2006 roku.
Ksiądz proboszcz łączył pracę w swoim kościele z wychowywaniem młodzieży, prowadził
katechezę w Szkole Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze. Uzyskawszy tytuł doktora nauk prawnych,
napisał około pięćdziesięciu artykułów, głównie do prasy katolickiej. Powołanie kapłańskie
połączył z pasją historyka. Jego rozprawy historyczne - „Terytorialna organizacja kościelna Kotliny kamiennogórskiej w XX wieku”
i „Mała architektura sakralna Kotliny kamiennogórskiej” - uważane są za jedne z najlepiej
opisujących historię kościoła katolickiego oraz
budowli sakralnych okolic Kamiennej Góry.
Stanisław Książek napisał również dwie
książki poświęcone swojej działalności w Kamiennej Górze oraz historii parafii: „50 lat

w służbie ołtarza, Kamienna Góra” (2004) oraz
„Parafia Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze w latach 1966-2006” (2009).
Obecnie, ksiądz emeryt, rezydent parafii,
mieszka w jednym z bloków przy ulicy Piastowskiej w Kamiennej Górze.

Wakacje 2014 z Domem Kultury w Lubawce i Wiejskim Domem Kultury w Chełmsku Śląskim

Wydarzenia, w których warto uczestniczyć:

SIERPIEŃ
01.08 Konkurs „Latawcowe szaleństwo” (DK Lubawka)
06.08 Turniej Dzikich Drużyn piłki nożnej (DK Lubawka)

Czerwiec 2014

07.08 Spotkanie autorskie z Eweliną Kościelniak, autorką książki dla
dzieci pt.: „Karol w krainie Orfanato” (WDK Chełmsko Śląskie)
08.08 Wycieczka Western City- Ścięgny (DK Lubawka)
12.08 Spektakl w wykonaniu Teatru w Drodze pt.: „Pchła Szachrajka”
(DK Lubawka, WDK Chełmsko Śląskie)
14.08 Turniej Drużyn Podwórkowych (Szkoła Chełmsko Śląskie)
19.08 Western City 25zł/od osoby (DK Lubawka, WDK Chełmsko
Śląskie)
21.08 Spotkanie z Indianami „RISE OF THE SUN” (Stadion sportowy
Lubawka)
21.08 Turniej Tenisa Stołowego (WDK Chełmsko Śląskie)
23-24.08 Jarmark Tkaczy Śląskich
25.08 Wycieczka piesza Kruczy Kamień (DK Lubawka)
27.08 ARADO Kamienna Góra, wstęp:17zł, Lubawka, (DK Lubawka)
28.08 Streetball Koszykówka Uliczna (Park Watra)
29.08 Dyskoteka dla dzieci szkoły podstawowej (DK Lubawka)
29.08 Zakończenie wakacji - zabawy sportowe i integracyjne –
Ogród Św. Jadwigi w Chełmsku Śląskim
30.08 Bieg WOP-isty Opawa
Ponadto organizowane będą wyjazdy (za opłatą):
•
Na basen do Mezimesti (Republika Czeska) – 04.07, 05.08, 20.08
•
Na basen Aqua Zdrój do Wałbrzycha – 31.07, 26.08
•
Do kina (multipleks) do Wałbrzycha – 29.07, 13.08
Szczegółowe informacje dostępne są w Domu Kultury w Lubawce
(tel.: 75 74 11 362) oraz w Wiejskim Domu Kultury w Chełmsku Śląskim
(tel.: 75 74 22 197). Zapraszamy również na stronę internetową:
www.kultura-lubawka.net.pl
Wszystkim Państwu życzymy ciepłych, radosnych, pełnych wrażeń wakacji!
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Zawsze aktualne informacje

LIPIEC
01.07 Spotkanie autorskie z Eweliną Kościelniak autorką książki dla
dzieci pt.: „Karol w krainie Orfanato” (DK Lubawka)
04.07 Turniej koszykówki ulicznej (Park Watra)
09.07 Wycieczka turystyczna - Karpacz-Śnieżka-Kolorowa (DK
Lubawka, WDK Chełmsko Śląskie)
11.07 Explora Park- Park nauki i techniki (15 zł/od osoby, DK
Lubawka, WDK Chełmsko Śląskie)
12.07 Turniej Tenisa Ziemnego (DK Lubawka)
14.07 Turniej Tenisa Stołowego (DK Lubawka)
15.07 Zajęcia plastyczne „Klejenie obrazów z kwiatów polnych” (WDK
Chełmsko Śląskie)
19-20.07 Dni Lubawki
23.07 Konkurs plastyczny z Nadleśnictwem Kamienna Góra –„Leśne
wspomnienia” (DK Lubawka)
23.07 Turniej Street Ball Boisko Szkolne Chełmsko Śląskie
24.07 Turniej Siatkówki Dzikich Drużyn + ognisko (Stadion Sportowy
Lubawka)
24.07 Warsztaty plastyczne „Malowanie na Płótnie” (WDK Chełmsko
Śląskie)
30.07 Kucykowo (przejazd na kucyku 5zł/od osoby) + ognisko,
pieczenie kiełbasek (DK Lubawka)
30.07 Turniej Siatkówki (Boisko Szkolne w Chełmsku Śląskim)

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

Stanisław Książek urodził się na Kielecczyźnie 2 czerwca 1931 roku. Podczas wojny ukończył szkołę podstawową i dwie klasy
gimnazjum na tajnych kompletach. Po wojnie
zdał maturę, a następnie wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego, uczył się najpierw
w Kielcach a następnie we Wrocławiu. Po
święceniach w 1954 roku rozpoczął posługę
kapłańską w Legnicy skąd trafił najpierw do
Namysłowa potem do Wilkowa. W 1966 roku
przeniesiono go do parafii św. Piotra i Pawła
w Kamiennej Górze. Jako wikariusz otrzymał
zadanie stworzenia na bazie byłego kościoła
ewangelickiego pw. św. Trójcy (Kościół Łaski),
parafii katolickiej.
Nie było to zadanie łatwe, bowiem kościół
od końca wojny nie był zabezpieczony i przez
całe lata powoli niszczał. Ogrom pracy jaki
młody ksiądz włożył w organizowanie podwalin parafii, zaowocował w 1972 kiedy to arcybiskup Bolesław Kominek erygował parafię pw.

fot. archiwum

Sześćdziesiąt lat temu we Wrocławiu, zaledwie kilka dni po swoich 23 urodzinach, otrzymał święcenie kapłańskie. Dwanaście lat później (w 1966 roku) trafił do Kamiennej Góry.
Trzydzieści jeden lat po rozpoczęciu pracy w naszym mieście, Uchwałą Rady Miasta
z 13 września 1997 roku uzyskał tytuł Honorowego Obywatela miasta Kamienna Góra.
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Zawsze aktualne informacje

Sport
31 maja - 1 czerwca

3 czerwca

R

P

ozegrana została 26 kolejka klasy okręgowej. Olimpia Kamienna Góra : Leśnik
Osiecznica - 1:0, bramka Masiel (47’); Orzeł
Lubawka : Lotnik Jeżów Sudecki - 2:4, bramki
dla Orła Kucharski (21’), Schabiński (88’).
powiatowa.info/4007
powiatowa.info/4008
powiatowa.info/4014

5 czerwca

W

K. Schabiński w biało-zielonym
stroju

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

iłkarki Dragona Miszkowice wygrały Międzywojewódzki Turniej o puchar
wicewójta gminy Przemęt. Zdobyły również
nagrody indywidualne. Julia Migacz została
najlepszym strzelcem, Małgorzata Dorożyńska najlepszą piłkarką, a Alicja Wiewióra najlepszą bramkarką.
powiatowa.info/4056

Bolesławcu rozegrane zostały zawody
strefy jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych w plażowej piłce siatkowej chłopców.
Drużyna Gimnazjum nr 2 z Kamiennej Góry
zajęła drugie miejsce i awansowała do finału
wojewódzkiego. Ekipa Gimnazjum nr 1 zajęła
szóste miejsce.
powiatowa.info/4071

W

Lubawce, na kortach przy stadionie,
rozegrany został turniej tenisa ziemnego (gra podwójna) o puchar dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wygrał duet
Rafał Kuniej, Mateusz Kuniej z Lubawki,
pokonując w finale ekipę z Kowar.
powiatowa.info/4091

P

iłkarze klasy A rozegrali 24 kolejkę spotkań. Czarni Przedwojów : Pagaz Krzeszów - 3:2 (1:0) bramki dla Czarnych: Doliński (32’, 78’ karny), A. Kwaśniewski (52’),
bramki dla Pagazu: Koszkul (80’ karny), G.
Kwaśniewski (85’); Orzeł Wojcieszów : KS
Włókniarz Chełmsko Śląskie goście nie dojechali.
powiatowa.info/4010
powiatowa.info/4013

Najlepsi nagrodzeni zostali

pucharami, medalami i dyplomami

Drużyna Gimnazjum nr 2

7 czerwca

O
W Przedwojowie walka o remis
trwałą do końca spotkania

siem drużyn rywalizowało w turnieju
streetballa zorganizowanym na Orliku
nad kamiennogórskim zalewem. Wygrała drużyna COURT BG w składzie Kacper Wieczorek, Kacper Dziwoki, Marcin Czarnecki,
Patryk Wieczorek. Turniej, w ramach Dni
Kamiennej Góry, zorganizował Łukasz Przysło, animator Orlika.
powiatowa.info/4089

1 czerwca
Wejdź na www.

Góra. Aleksandra Sobczyk zdobyła dwa złote
i srebrny medal poprawiając swój rekord Polski juniorów do lat 18 i 20. Angelika Gryncewicz, Sylwia Rebiasz i Mateusz Oleksyk
wywalczyli brązowe medale. Sebastian Sobczyk ustanowił rekord życiowy 140 kg i zajął
czwarte miejsce. Piotr Beresiński zdobył złoty
medal w wadze do 83 kg.
powiatowa.info/4093

R

ozegrane zostały mecze 27 kolejki klasy
okręgowej. Twardy Świętoszów : Olimpia
Kamienna Góra 2:2; Włókniarz Mirsk : Orzeł
Lubawka 13:0.
powiatowa.info/4096

7-8 czerwca

R

ozegrana została 25 kolejka piłkarskiej
klasy A. KS Włókniarz Chełmsko Śląskie:
Kwisa Świeradów Zdrój – 5:2 (2:1), Bramki
dla Włókniarza: M. Nowak (7’), M. Golasiński (35’, 57’), G. Nowak (50’ karny), K. Bulkiewicz (63’). Mecz rozpoczął się minutą ciszy.
Piłkarze uczcili pamięć Zbigniewa Filipa. KS
Łomnica : Czarni Przedwojów - 6:0, Pagaz
Krzeszów : Orzeł Mysłakowice - 4:1.
powiatowa.info/4101
powiatowa.info/4106

S

tefan Hałubek zorganizował w kamiennogórskim Centrum Kultury turniej szachowy „Dzień Dziecka 2014”. Rywalizację wygrał Karol Czoch (Zadrna Kamienna Góra).
powiatowa.info/4017

R

eprezentujący Kamiennogórski Klub
Oyama, Aleksander Dytko zdobył złoty
medal podczas Mistrzostw Polski Zachodniej
Juniorów i Seniorów OYAMA Karate i Thai
Kick Boxingu rozgrywanych w Żaganiu.
powiatowa.info/4119

Łukasz Przysło

W

Warszawie odbył się Puchar Polski
kobiet i mężczyzn, juniorek i juniorów do lat 18, 20 i 23 oraz weteranów i weteranek w wyciskaniu leżąc. W zawodach wystartowała reprezentacja KS Relax Kamienna
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Piłkarze Włókniarza mieli powody
do zadowolenia
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Sport

a kamiennogórskim basenie odbył się
mecz pływacki, w którym rywalizowały sekcje pływackie Kropla i Staniec-Sport
z Kamiennej Góry oraz kluby: Wodnik i UKS
Olimpijczyk z Wałbrzycha, a także UKS Sokół Szczawno-Zdrój. Wystartowało 114 zawodników. W punktacji klubowej wygrała
sekcja pływacka Staniec-Sport.
powiatowa.info/4160

8 czerwca

N

a Orliku nad kamiennogórskim zalewem
odbył się piłkarski turniej żaków i bambino. Zagrało pięć drużyn. Turniej był częścią
Dni Kamiennej Góry.
powiatowa.info/4104

Lubawce, Marciszowie, Chełmsku Śląskim,
Pisarzowicach, Krzeszowie, Mieroszowie
i Czarnym Borze.
powiatowa.info/4221

14 czerwca

W

Krzeszowie odbył się Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kamienna Góra. Pierwsze miejsce i puchar przechodni zdobyła drużyna z Olszyn.
powiatowa.info/4186

N

a basenie w Kamiennej Górze odbyła się
pierwsza edycja VII Ligi Kamiennogórskiej w pływaniu. W zawodach wystartowało
89 pływaków, którzy rywalizowali w stylu
dowolnym i grzbietowym. Pływały również
sztafety szkół 4 x 50 m kraulem, oraz sztafety
rodzinne i sztafety rodzeństw 2 x 25 m.
powiatowa.info/4220

Na Orliku walczyli najmłodsi
piłkarze

9 czerwca

R

ozegrana została 28 kolejka klasy okręgowej. Olimpia Kamienna Góra : Victoria
Ruszów - 2:0; Orzeł Lubawka : Czarni Lwówek Śląski - 2:7 (1:4) bramki dla Orła: J. Adamowicz (24’), M. Hadała (87’).
powiatowa.info/4195
powiatowa.info/4196

W

10 czerwca

R

eprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zajęła
czwarte miejsce w rozgrywkach finałowych
strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w plażowej piłce siatkowej dziewcząt.
zso.kamienna-gora.pl

12 czerwca

O

dbył się 19 egzamin Oyama Karate
w Kamiennej Górze. Młodzi adepci wschodnich sztuk walki starali się zdobyć
wyższe stopnie uczniowskie kyu. W egzaminie
udział wzięło ponad 80 karateków w wieku
poniżej 12 lat trenujących w Kamiennej Górze,
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ajlepsi sportowcy ze szkół podstawowych
i gimnazjów z Kamiennej Góry uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez Szkolny Związek Sportowy. Młodzież pojechała do
Aqua Parku w Wałbrzychu i do kina.
powiatowa.info/4201

R

eprezentacja Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze wystartowała w finale Dolnego
Śląska w plażowej piłce siatkowej chłopców,
który odbył się w Strzelinie. Drużyna zajęła
piąte miejsce.
zso.kamienna-gora.pl

17 czerwca

R

eprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zajęła
piąte miejsce w wojewódzkim finale piłki plażowej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych.
zso.kamienna-gora.pl

18 czerwca

M
Jacek Adamowicz

R

ozegrana została 26 (ostatnia) kolejka piłkarskiej klasy A. Julia Szklarska Poręba
: Pagaz Krzeszów - 4:1; Czarni Przedwojów :
Piast Bolków goście nie dojechali; Olimpia II
Kowary : KS Włókniarz Chełmsko Śląskie - 2:1
powiatowa.info/4194
powiatowa.info/4179

16 czerwca

D

ziewczęta z Gimnazjum w Marciszowie
zajęły czwarte miejsce w zawodach wojewódzkich w piłce siatkowej plażowej.
powiatowa.info/4203

iędzyszkolny Ośrodek Sportowy podsumował sportową rywalizację w roku
szkolnym 2013/2014. Podczas uroczystości
wręczone zostały tytuły Wybitny Sportowiec
i Bardzo Dobry Sportowiec. Podsumowane
zostało współzawodnictwo szkół z terenu powiatu. Wśród szkół podstawowych pierwsze
miejsce zajęli chłopcy z Lubawki i dziewczęta
z Krzeszowa. W rywalizacji gimnazjów wygrali
chłopcy z Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze. Szkoła ta zajęła również pierwsze miejsce
w rywalizacji dziewcząt. Wśród szkól ponadgimnazjalnych w obu kategoriach tryumfował
Zespół Szkół Ogólnokształcących.
powiatowa.info/4222

19 czerwca

R

ozegrana został 29 kolejka piłkarskiej
klasy okręgowej. Piast Wykroty : Olimpia Kamienna Góra - 4:3; Piast Dziwiszów :
Orzeł Lubawka 4:5 bramki dla Orła: Hadała
(2), Schabiński (2), Musiał.
powiatowa.info/4238
powiatowa.info/4239
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Zawsze aktualne informacje

Bolesławcu odbył się finał strefy jeleniogórskiej w siatkówce plażowej
chłopców szkół ponadgimnazjalnych. W finałowym meczu spotkały się dwie drużyny z Kamiennej Góry. Wygrał Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przed Zespołem
Szkół Ogólnokształcących. Obie drużyny
awansowały do finału wojewódzkiego.
powiatowa.info/4123

N

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

14-15 czerwca

Drużyna Gimnazjum w Marciszowie

Wejdź na www.

N

Sport/Historia/Statystyki 11
20-21 czerwca

Wejdź na www.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

Zawsze aktualne informacje

O

la Sobczyk została Mistrzynią Polski
w wyciskaniu na ławeczce w rywalizacji
RAW (bez koszulki). Kamil Konieczny zajął
4 miejsce. Grzegorz Gwiżdż zdobył srebrny
medal (wszyscy KS Relax Kamienna Góra).
powiatowa.info/4247, powiatowa.info/4256

22 czerwca

R

ozegrana został 30 (ostatnia) kolejka piłkarskiej klasy okręgowej. Olimpia Kamienna Góra walkowerem wygrała z Mitexem
Podgórzyn. Orzeł Lubawka : Pogoń Świerzawa - 3:4 (3:3) bramki dla Orła: Musiał (7’),
Hadała (19’, 21’ karny).
Olimpia zakończyła sezon na 4 miejsce,
Orzeł na 14 i spadł do klasy A.
powiatowa.info/4257, powiatowa.info/4265

O

limpia Kamienna Góra zorganizowała
26 edycję turnieju o Puchar Przechodni Ziemi Kamiennogórskiej. Turniej wygrał
Kwarc Pisarzowice. Najlepszym bramkarzem
został Michał Trzepak Olimpia Kamienna
Góra (0 wpuszczonych bramek), najlepszym
zawodnikiem wybrano Pawła Siwińskiego
z Kwarcu Pisarzowice.
powiatowa.info/4263

25 czerwca

M

ichał Golasiński reprezentant Contender mma Nasz Region Kamienna Góra
przegrał na punkty walkę na gali PROMMAC w Lublinie. Przeciwnikiem kamiennogórzanina był Michał Wieńcek.
powiatowa.info/4325

28 czerwca

N
Piłkarze Pogoni (zielone stroje)
poradzili sobie z Orłem

Młodziński z Olimpii Kamienna Góra, który
zdobył 11 bramek. Za najlepszego bramkarza
uznany został Michał Sowa (Orzeł Lubawka).
powiatowa.info/4329

a stadionie w Lubawce rozegrany został Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci im.
Stanisława Andrzejewskiego. Do turnieju
przystąpiło siedem drużyn, po dwie Olimpii
Kamienna Góra, Orła Lubawka i Dragona
Miszkowice (chłopcy i dziewczęta) oraz jedna
Włókniarza Chełmsko Śląskie. Wygrali gospodarze. Najlepszym strzelcem został Bartosz

Ze zwycięstwa cieszyli się piłkarze Orła

W

Przedwojowie rozegrany został piłkarski turniej żaków. Zagrały drużyny
reprezentujące: Łomnicę, Świerzawę, Olimpię
Kamienna Góra (2) oraz Czarnych Przedwojów. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy
i puchary. Najmłodszym piłkarzem był Patryk
Habasiński (KS Łomnica), najlepszym piłkarzem wybrany został Konrad Kołkowski
(Świerzawa), a bramkarzem Marcin Błoński
(Przedwojów).
powiatowa.info/4327

K

rystian Gryczuk, zawodnik Luks-Ski
Lubawka, wystartował w zawodach kombinacji norweskiej w czeskim Roznovie. Zajął
5 miejsce.
powiatowa.info/4333

Straż pożarna
Dawno temu…
6 czerwca 1709 położono kamień
węgielny pod budowę Kościoła
Łaski.
30 czerwca 1868 rozpoczęto budowę dworca kolejowego w Leppersdorf, dzisiejsza ul. Jeleniogórska.
15 czerwca 1879 wylała Zadrna
i zalała dużą część miasta.
30 czerwca 1882 poświęcono nowy
cmentarz katolicki przy dzisiejszej ul.
Katowickiej.
19 czerwca 1904 utworzono Stowarzyszenie Upiększania Miasta,
którego pierwszym zadaniem było
utworzenie parku miejskiego na
terenie Góry Parkowej. Zadanie zakończono w 1906 r. (Kronika Ziemi
Kamiennogórskiej nr 5/2014)
23 czerwca 1904 o 15.30 położono
kamień węgielny pod budowę kamiennogórskiego ratusza.
5 czerwca 1905 otwarto linię kolejową Kamienna Góra – Kowary
30 czerwca 1909 wybudowano
domy dla urzędników i nauczycieli
(ul. M. C Skłodowskiej na wprost
dzisiejszego ZSO)

Od początku roku strażacy odnotowali 632 interwencje (w pierwszym półroczu 2013 - 620). Gasili 371
pożarów (153), w tym 300 małych, 69 średnie i 2 duże. Pozostałe interwencje (245) związane były z miejscowymi zagrożeniami, w tym 17 małymi, 227 lokalnymi i 1 średnim. Podczas akcji strażacy odnaleźli sześć ofiar
śmiertelnych i 37 rannych. Szesnaście akcji rozpoczętych zostało po fałszywych alarmach.

Policja

W czerwcu w powiecie kamiennogórskim odnotowanych zostało 18 przestępstw należących do grupy
7 najbardziej uciążliwych, w tym rozbój, 6 kradzieży (dwie kradzieże samochodów), 5 włamań, 4 przypadki
uszkodzenia mienia, 2 uszkodzenia ciała, 5 kradzieży z włamaniem. Policjanci interweniowali przy dwóch
wypadkach samochodowym, w których zginęły 2 osoby, a 2 zostały ranne oraz przy 26 kolizjach. Zatrzymali
dziewięciu nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze prowadzili pięć spraw dotyczących przestępstw narkotykowych. W czerwcu policjanci interweniowali 452 razy.

Powiatowy Urząd Pracy

Od początku roku (do końca czerwca) zarejestrowanych zostało 2295 bezrobotnych (od stycznia do czerwca 2013 r. 2534), w tym 1035 kobiety (o 102 mniej niż przed rokiem), 573 osoby do 25 roku życia (spadek o 71
osób), 518 powyżej 50 lat (spadek o 55 osób), 2067 osoby (o 201 mniej niż przed rokiem) rejestrowało się po
raz kolejny. Do końca czerwca 2014 roku z ewidencji wyłączonych zostało 2655 bezrobotnych (o 53 mniej niż
w tym samym okresie 2013 roku), w tym 444 kobiety (452 w 2013 roku), 1023 w związku z podjęciem pracy
(spadek o 53 osoby), 752 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do pracy (wzrost o 42 osoby). Na koniec
czerwca 2014 roku zarejestrowanych było 2637 bezrobotnych, na koniec czerwca 2013 liczba ta wynosiła
3221. Na koniec maja 2014 stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 19,2%, w województwie 12,2%, w kraju 12,5%. W pierwszym półroczu 2014 PUP dysponował 595 ofertami pracy, w tym 428 subsydiowanymi.
W analogicznym okresie 2013 roku było 659 ofert pracy, w tym 496 subsydiowanych.

powiatowa.info

Według danych google analytics portal powiatowa.info odwiedziły w czerwcu 39 762 osoby. Statystyki
odnotowały 210 477 sesji/wizyt i 556 035 odsłon.
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Kamienna Góra

Aglomeracja Wałbrzyska została laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” –
Razem dla Rozwoju, zajmując drugie miejsce w kategorii „współpraca międzysamorządowa”.
Wyniki konkursu ogłoszono 2 czerwca podczas I Kongresu Partnerstw Samorządowych
w Poznaniu.

– To wyróżnienie jest kolejnym dowodem na to, że podjęliśmy słuszną
decyzję przystępując do Aglomeracji Wałbrzyskiej, i to od momentu jej tworzenia – powiedział Krzysztof Świątek – Burmistrz Kamiennej Góry.
Członkostwo w Aglomeracji to szereg korzyści i szans. Przypomnę jedynie, że
udało nam się pozyskać ponad 211 mln euro, które podzielone zostaną między
członków Aglomeracji. Środki, które w ramach tych dotacji trafią do Kamiennej Góry, przeznaczone zostaną na realizację ważnych dla miasta inwestycji.
foto: (www.um.walbrzych.pl)

Zapraszamy rodziny, w których jest troje lub więcej dzieci do pobrania wniosku w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do wielu zniżek za usługi i zakupy na terenie całego kraju.
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Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje
publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo
do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek pobrać można w formie elektronicznej (ze strony www.kamiennagora.pl) lub
osobiście w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w Wydziale Ewidencji Ludności (pok. 102).
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Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18
roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj

Konkurs zorganizował Związek Miast Polskich w partnerstwie
ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP
oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Celem
konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju, było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów
współdziałania gmin, powiatów i województw. Ocenie podlegał sposób
prowadzenia współpracy przez partnerstwa. Doświadczenia partnerstw
będą wykorzystywane przez partnerów projektu przy wypracowywaniu
wniosków legislacyjnych i programowych.

Wejdź na www.

Wyróżnienie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
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