
1 marca
W  Kamiennej Górze zorganizowane 

zostały obchody Dnia Pamięci o Żoł-
nierzach Wyklętych. W południe pod pomni-
kiem ofiar Gross-Rosen zapalone zostały białe 
i czerwone świece dymne. Rozległa się syrena. 
W  Muzeum Tkactwa odbyło się spotkanie 
przybliżające dzieje Żołnierzy Wyklętych. 
Wieczorem, ponownie pod pomnikiem, pa-
mięć Żołnierzy uczczona została minutą ciszy.

powiatowa.info/3011
powiatowa.info/3014

Rafał CzeRniGa i łuKasz szuMińsKi 
oRGanizaToRzy obChoDóW

2 marca

Trio sachiel wzięło udział w  pierwszym 
odcinku siódmej edycji programu Must 

be The Music. Krzeszowska grupa gra polski 
hip-hop. Jury zakwalifikowało sachiel do ko-
lejnego etapu.

hotplota.pl

5 marca

na drodze wojewódzkiej Kowary - Ka-
mienna Góry, tuż za zjazdem do Pisa-

rzowic doszło do wypadku. Młody kierowca 
jadący osobową mazdą w kierunku Kamiennej 
Góry, na łuku drogi uderzył bokiem samocho-
du w  drzewo. Kierowca, 19-latek, zginął na 
miejscu.

powiatowa.info/3040

KieRoWCa zGinął na MieJsCu

W Centrum Kultury w Kamiennej Gó-
rze odbyły się powiatowe eliminacji 

XiX Konkursu Recytatorskiego Pegazik i  59 

Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego. 
na finał Wojewódzki zakwalifikowani zo-
stali: w kategorii „młodsi” Barbara Klimczak,  
w kategorii „starsi” Kamil Raczyński.

na eliminacje rejonowe 59 Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego  do turnieju recyta-
torskiego zakwalifikowano: Kamila Raczyń-
skiego, Justynę Kałużę i  Nikolę Kwiatek, 
a do  turnieju poezja śpiewana: Nikolę Kwia-
tek i Gabrielę Bigos.

powiatowa.info/3049

naJlePsi ReCyTaToRzy

foT. anDRzeJ KęDzia

Dzięki szybkiej reakcji przypadkowych 
świadków udało się ugasić pożar miesz-

kania przy ul. Ciasnej w lubawce. z pomiesz-
czenie ewakuowano lokatorkę i jej psa. Kobieta 
trafiła do szpitala.

powiatowa.info/3051
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dostępna jest w:Marciszów
•	 urząd Gminy Marciszów
•	 nzoz Poradnia Rodzinna
•	 biblioteki oraz świetlice na terenie gminy

Gmina Wiejska Kamienna Góra
•	 urząd Gminy Kamienna Góra
•	 Centrum biblioteczno-Kulturalne w Pisarzowicach i Krzeszowie
•	 biblioteki Gminne
•	 Świetlice wiejskie

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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uczniowie zespołu szkół zawodowych 
i ogólnokształcących w Kamiennej Gó-

rze zajęli pierwsze miejsce w etapie regional-
nym konkursu „najlepszy uczeń w zawodzie 
Kucharz”. zszio reprezentowali: Marcelina 
Surma, Rafał Nowakowski oraz Dariusz 
Majgier (wszyscy z  klasy iig). opiekunem 
ekipy była Danuta Borkowska.

powiatowa.info/3137

6 marca

Rozpoczęły się dyżury społecznych asysten-
tów posła Ryszarda zbrzyznego w  ka-

miennogórskim biurze. biuro (pl. Wolności 9 
w Kamiennej Górze) czynne będzie w czwart-
ki od godziny 16.00 do 18.00.

powiatowa.info/3033

7 marca

W Domu Kultury w lubawce odbył się 
koncert charytatywny na rzecz alek-

sandry, leny i blanki Ciszek. Koncert zorga-
nizowała grupa młodych wolontariuszy. na 
scenie wystąpiły cztery lokalne zespoły. odbył 
się również pokaz streetdance. zebrano 880 zł.

powiatowa.info/3072

zesPół na laJCie

8 marca

W nocy spłonął niezamieszkany domek 
w  Przedwojowie. Pożar gasiły cztery 

jednostki straży pożarnej, dwie PsP Kamienna 
Góra i dwa zastępy ochotników z lubawki.

powiatowa.info/3076

W krzeszowskim domu kultury odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej „Ku-

chenne...”. Stanisław Wesołowski zaprezen-
tował cykl 13 zdjęć wykonanych w jego kuchni 
lub przez kuchenne okno. W ramach obcho-
dów Dnia Kobiet panie mogły również poznać 

tajniki carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owo-
cach oraz skorzystać z porad kosmetyczki. 

powiatowa.info/3079

sTanisłaW WesołoWsKi

na scenie Centrum Kultury w Kamiennej 
Górze wystąpiła wrocławska aktorka 

Ewelina Niewiadowska. zaprezentował mo-
nodram „To moja Marilyn Monroe”. 

powiatowa.info/3082

W  Centrum biblioteczno–Kulturalnym 
w Pisarzowicach odbyło się spotkanie 

pod hasłem „Taki dzień... 8 Marca”. Wzięły 
w nim udział panie z Pisarzowic i nie tylko. 
spotkanie było okazją do degustacji specjałów 
i wymiany przepisów. znalazł się również czas 
na zaprezentowanie zdolności wokalnych i ta-
necznych.

powiatowa.info/3086

Remik, kamiennogórski raper, zaprezen-
tował kolejny utwór. Tym razem powstał 

klip do utworu „Dobra Polsko!”. Materiał po-
wstał w Music boxie w Kamiennej Górze.

powiatowa.info/3075

9 marca

W  Rędzinach spłonął budynek miesz-
kalny. nikt nie ucierpiał. Pożar gasili 

strażacy z PsP Kamienna Góra oraz ochotnicy 
z Ptaszkowa, Pisarzowic i Krzeszowa.

powiatowa.info/3090

PoŻaR W RęDzinaCh

10 marca

Podczas akcji „Trzeźwy poranek” policjanci 
skontrolowali 660 kierowców. Jeden z za-

trzymanych miał 0,4 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Dodatkowo sprawdzane 
było przestrzegania przepisów dotyczących 
stosowania pasów bezpieczeństwa. Policjanci 
ujawnili 9 osób łamiących te przepisy.

powiatowa.info/3092

W Kamiennej Górze gościli senator Jan 
Filip Libicki oraz Lucyna Białk-Cie-

ślak dyrektor Poznańskiego Centrum edukacji 
ustawicznej i Praktycznej. odwiedzili specjal-
ną strefę ekonomiczną, zespół szkół zawo-
dowych i  ogólnokształcących oraz Dofamę-
-Thies. Celem wizyty była wymiana doświad-
czeń związanych z kształceniem zawodowym.

powiatowa.info/3125

Bartosz Pawlikowski, uczeń klasy pierw-
szej liceum ogólnokształcącego (zespół 

szkół ogólnokształcących w Kamiennej Gó-
rze), wziął udział w  programie telewizyjnym 
Must be The Music. Jury jednomyślnie za-
głosowała na Tak, dając bartoszowi awans do 
kolejnego etapu.

zso.kamienna-gora.pl

11 marca

starosta Ewa Kocemba ogłosiła kolejność 
remontu dróg. z  funduszy popowodzio-

wych w pierwszej kolejności odnowiona zosta-
nie droga Czadrów-Krzeszów. W drugiej ko-
lejności wyremontowana ma być ul. Kościuszki 
w Kamiennej Górze. Po tej decyzji MPWiK 
wstrzymało rozpoczęcie wymiany kanalizacji 
pod ul. Kościuszki.

Decyzja zarządu powiatu nie był jedno-
myślna. Przeciwko głosowali Jarosław Gębo-
rys i Tadeusz Rycharski.

powiatowa.info/3108

12 marca

W domu kultury w Marciszowie wystą-
pił kabaret „bella Mafia”. Grupa działa 

przy Karkonoskim uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Do Marciszowa zaprosił ją związek 
emerytów i  Rencistów. Kabaret zaprezento-
wał program „ach Panie, Panowie”.  

powiatowa.info/3114

13 marca

W  kamiennogórskim starostwie odbyło 
się spotkanie z  okazji Dnia sołtysa. 

W tym roku z sołtysami spotkali się Włodzi-
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mierz Chlebosz (członek zarządu wojewódz-
twa dolnośląskiego), Iwona Krawczyk (radna 
sejmiku, przewodnicząca komisji rolnictwa), 
Jan Landeburski (prezes stowarzyszenia soł-
tysów Dolny Śląsk).

powiatowa.info/3125

sWoiMi DoŚWiaDCzeniaMi PoDzieliła 
się IRENa RuMaN, sołTys KoChanoWa 
oD 2003 RoKu

Marcelina Ślusarz, uczennica klasy trze-
ciej liceum ogólnokształcącego (ze-

spół szkół ogólnokształcących w Kamiennej 
Górze), zajęła trzecie miejsce w  etapie wo-
jewódzkim Konkursu Wiedzy o  Podatkach 
i awansowała do finału ogólnokrajowego.

zso.kamienna-gora.pl

14 marca

W Przedwojowie i Raszowie otwarte zo-
stały punkty przedszkolne. W  sumie 

opiekę znajdzie w nich 37 dzieci. Punkty dzia-
łają w wiejskich świetlicach dzięki dotacji uzy-
skanej przez fundację edukacji europejskiej 
w Wałbrzychu i Gminę Kamienna Góra. Koszt 
funkcjonowania obu punktów przez 1,5 roku 
to 350 tys. zł. Gmina pokryje 15% kosztów 
w formie pokrycia kosztów ogrzewania, prądu 
i innych mediów. na terenie gminy działają już 
trzy punkty przedszkolne i jedno przedszkole.

powiatowa.info/3136

zaJęCia TRWać bęDą 5 GoDzin 
Dziennie

W  sali witrażowej kamiennogórskie-
go ratusza wręczone zostały nagrody 

uczestnikom drugiej edycji konkursu fotogra-
ficznego „Kamienna Góra w obiektywie”. Jury 
oceniało prace 11 autorów. Przyznało pierwsze 
miejsca Kamili Kiełbasie–Gądek, Bartkowi 
Dymkowi i  arturowi Kubieńcowi. Wyróż-
nienie otrzymał Grzegorz Polak. 

powiatowa.info/3142

15 marca

Właściciel tartaku w  Marciszowie pod-
pisał kontrakt z  włoskim odbiorcą, 

zatrudnia kolejnych pracowników. firma daje 
pracę 17 pracownikom. Docelowo zatrudnie-
nie ma znaleźć 29 osób.

na dworcu kolejowym w Kamiennej Gó-
rze zbierane były podpisy pod listem 

w  sprawie przywrócenia ruchu pociągów na 
linii Kamienna Góra - ogorzelec. akcję zor-
ganizował Dominik Dorabiała z  Pisarzowic, 
który wcześniej zbierał podpisy w tej sprawie 
wśród mieszkańców wsi położonych wzdłuż 
linii kolejowej. akcja w Kamiennej Górze nie 
cieszyła się dużym zainteresowaniem.

powiatowa.info/3147

DoMiniK DoRabiała

16 marca

zuchy i harcerze z hufca Kamienna Góra 
zakończyli udział w ogólnopolskim fe-

stiwalu Piosenki harcerskiej i  Turystycznej 
„bumerang” we Wrocławiu. 80 Gromada zu-
chowa „Dzielne orlęta” zajęły trzecie miejsce 
w  kategorii gromad zuchowych, a  harcerska 
Grupa artystyczna „liminis” wywalczyła 
pierwsze miejsce w kategorii Wędrownicy i in-
struktorzy. obie grupy otrzymały nominację 
na 41 Międzynarodowy harcerski festiwal 
Kultury Młodzieży szkolnej w Kielcach. zuch 
Miłosz Wróbel otrzymał nagrodę specjalną 
przyznawaną najlepszemu soliście. Grupa „li-
minis” otrzymała również „złoty bumerang” 
przyznawany przez instruktorów Wrocław-
skiego Kręgu instruktorskiego „bumerang”.

powiatowa.info/3180

17 marca

Poseł henryk Kmiecik (Twój Ruch) zgłosił 
wątpliwości dotyczące zasadności przy-

znania powiatowi kamiennogórskiemu pro-
mesy na usuwanie skutków powodzi na drodze 
Czadrów-Krzeszów. Poseł wątpi czy droga ta 
została zniszczona przez powódź. Poseł lobbu-
je za wyremontowaniem w pierwszej kolejno-
ści ul. Kościuszki. uważa, że drugie rozdanie 
popowodziowych pieniędzy nie pozwoli na 
remont tej drogi.

powiatowa.info/3165

na nadzwyczajnej sesji rady powiatu usta-
lana była kolejność remontu dróg powia-

towych. Powiat uzyskał 4 mln zł na remont ul. 
Kościuszki w Kamiennej Górze i drogi Cza-
drów-Krzeszów. na obie drogi pieniędzy nie 
wystarczy. zarówno zarząd jak i  rada podzie-
liły się w sprawie kolejności wykonywania prac. 
ostatecznie większe poparcie zyskała koncep-
cja rozpoczęcia prac od remontu drogi Cza-
drów-Krzeszów. Jeśli powiat pozyska dodat-
kowe pieniądze i nie zabraknie czasu, w drugiej 
kolejności remontowana będzie ul. Kościuszki.

powiatowa.info/3170

18 marca

W  hradec Kralove (Czechy) podpisa-
ne zostało porozumienie pomiędzy 

aglomeracją Wałbrzyską a  krajem královéh-
radeckim. W  skład aglomeracji Wałbrzy-
skiej wchodzą m.in. gmina Kamienna Góra, 
Kamienna Góra i  lubawka. Porozumienie 
zawarte zostało w celu lepszego pozyskiwania 
środków z unii europejskiej.

powiatowa.info/3181

Bartek Kraszewski, Piotr Kaczmarek, To-
masz Skoczeń uczniowie zszio w Ka-

miennej Górze zajęli trzecie miejsce w  eta-
pie regionalnym konkursu na najlepszych 
uczniów w  zawodzie Mechanik Pojazdów 
samochodowych. opiekunem grupy był Wal-
demar Jagielski.

powiatowa.info/3241

19 marca

odbyły się powiatowe eliminacje ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”. Do części 
testowej przystąpiło ok. 100 osób w  trzech 
kategoriach wiekowych. Do części ustnej za-
kwalifikowane zostały po 3 osoby. zwycięzcy 
wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.

W  kategorii szkół podstawowych wygrał 
Kamil Skrok, drugie miejsce zajęła Kamila 
Pawlik, a trzecie Oskar Nowak. Wśród gim-
nazjalistów najwyższym poziomem wiedzy 
wykazała się angelika Gromala, druga była 
Martyna Bielak, a  trzecia Sandra Nowak. 
W  najstarszej grupie wygrał Tomasz Pikus, 
drugie miejsce zajął adrian Kotowski, a trze-
cie adrian Trząsalski.

powiatowa.info/3186

anGeliKa GRoMala
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anna Kubica, wyborcza dwójka na liście 
europy+ Twojego Ruchu w wyborach do 

europarlamentu z  okręgu dolnośląsko-opol-
skiego, zbierała podpisy poparcia pod listą wy-
borczą. Kandydatka spotkała się z mieszkańca-
mi na rynku w Kamiennej Górze.

powiatowa.info/3185

20 marca

Wręczone zostały stypendia dla najlep-
szych gimnazjalistów ze szkół prowa-

dzonych przez miasto Kamienna Góra. W tej 
edycji nagrody przyznane zostały za osiągnię-
cia w pierwszym półroczu. stypendia odebrały 
43 osoby. stypendium naukowe to 500 zł, za 
osiągniecia sportowe maksymalnie 300 zł. Wy-
płacane są z budżetu miasta. najlepszą gimna-
zjalistką, a  jednocześnie najlepszą uczennicą 
klas pierwszych okazała się Martyna Kieł-
basa z klasy ic Gimnazjum nr 2, która może 
pochwalić się średnią ocen 5,79. Wśród dru-
goklasistów najlepszy okazał się Bartłomiej 
Krupowicz klasa iia z Gimnazjum nr 2 (5,73), 
a wśród trzecioklasistów Natalia Szczepanek 
z klasy iiib Gimnazjum nr 2 (5,46). stypendia 
za wyniki sportowe otrzymali: Michał Stec 
i Krzysztof Strukowski.

powiatowa.info/3197

naJlePsi sPoRToWCy z MaMaMi

Powiatowe Centrum zdrowia w Kamien-
nej Górze, spółka prowadząca powiatowy 

szpital, nagrodzone zostało w  rankingu Dia-
menty forbesa w kategorii firm o przychodach 
od 5 do 50 milionów złotych. PCz-et otrzy-
mał tę nagrodę po raz drugi z rzędu.

powiatowa.info/3262

21 marca

W Centrum Kultury odbyła się 22 pre-
miera zespołu teatralnego My. spek-

takl  „spotkałam ludzi” oparty był na książce 
Ruty Wermuth pod tym samym tytułem. 
W  książce mieszkanka lubawki, obecna na 
premierze, opisała swoje wojenne przeżycia. 
W tym roku w zespole My działają ucznio-
wie liceum ogólnokształcącego: Dorota 

Jadeszko, Zuzanna Król, Karolina Lorek, 
Monika Myjak, adrianna Trojan, Kata-
rzyna Zerka, Maciej Mierzwa i Cyryl Plata. 
Reżyserem spektaklu tradycyjnie był Jacek 
Bruździak. za muzykę i światło odpowiadał 
Marek Dańczak.

powiatowa.info/3210

W  Kawiarni i  Galerii lotos zagościły 
koty. otwarta została wystawa „Marco-

we koty” przygotowana przez grupę artystów. 
Jerzy Borowiec, doktor nauk weterynaryjnych, 
wygłosił prelekcję o  biologii, zachowaniach 
i  historii kotów.  Lidia Ćwiekiewicz-Pelc 
przygotowała program „Muzyka i  litoterapia 
w połączeniu z magią”. 

powiatowa.info/3211

na kamiennogórskim rynku spała Pani 
Wiosna. znalazły ją i  obudziły dzieci 

z Przedszkola nr 2. Wszyscy pożegnali Panią 
zimę, która odeszła z wózkiem wyładowanym 
przygotowanymi przez dzieci Marzannami.

powiatowa.info/3208

Wiosna i ziMa na KaMiennoGóRsKiM 
RynKu

Dzieci z  przedszkola przy ul. szymry-
chowskiej pożegnały zimę. Każda z grup 

przygotował krótki występ. W przedszkolnym 
parku zapłonęło ognisko, na którym spłonęły 
Marzanny.

powiatowa.info/3207

DzieCi PRzyGoToWały KilKa MaRzann

z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie 
zespołu szkół specjalnych przygotowa-

li pokaz mody wiosennej. Wystąpili również 
w krótkim przedstawieniu.

powiatowa.info/3202

W  kamiennogórskim ratuszu odbył się 
konkurs wiedzy o  unii europejskiej. 

W  ramach programu „z  kulturą w  europie” 
zorganizowała go szkoła Podstawowa nr 2. 
oprócz uczniów tej placówki w  rywalizacji 
uczestniczyła szkoła Podstawowa nr 1. obie 
drużyny wsparli radni, rodzice i  nauczyciele. 
Rywalizację wygrała szkoła Podstawowa nr 1. 

na korytarzu ratusza zaprezentowane zo-
stały prace zgłoszone do konkursu plastycz-
nego „Poznajemy europę” i  fotograficznego 
„Moje europejskie wakacje”.

powiatowa.info/3204

naJMłoDsi uKłaDali KaMiennoGóRsKi 
heRb

W Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze 
odbył się Wiosenny Przegląd Piosen-

ki europejskiej. Każda klasa zaprezentowała 
utwór charakterystyczny dla jednego z krajów 
unii europejskiej. W  szkole zorganizowany 
został również konkurs wiedzy o krajach unii 
europejskiej.

powiatowa.info/3215

uczniowie z gimnazjum w lubawce prze-
szli w  wiosennej paradzie na rynek. Po 

drodze wręczali przechodniom kwiaty. Resztę 
dnia spędzili na pieszych rajdach i przy ogni-
skach.

powiatowa.info/3205

22 marca

W Galerii Centrum w Kamiennej Górze 
odbył się wernisaż wystawy malarstwa 

zygmunta oleksiaka. „nigdy nie jest za późno 
na sztukę” to pierwsza indywidualna wysta-
wa tego autora. z. oleksiak zaczął malować 
w 2010 roku. Do tej pory brał udział w wysta-
wach zbiorowych w Kamiennej Górze w lo-
tosie, Time Caffe i Galerii Centrum.

powiatowa.info/3219

zyGMunT oleKsiaK
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Grupa Rise of the sun z lubawki uczest-
niczyła w  XiX Pow Wow w  Kladnie 

(Czechy). Wiktoria Cyranowska zajęła drugie 
miejsce w tańcu dzwoniącej sukni, Weronika 
Jarosińska była pierwsza w tańcu tradycyjnym 
kobiet, Nikola Maluśkiewicz zajęła pierwsze, 
a  Sara Niciejewska trzecie miejsce w  tańcu 
fantazyjnym kobiet,  Konrad Jawor wygrał ry-
walizację w tańcu tradycyjnym męskim. india-
niści z lubawki spotkali się z Robertem Soto 
z plemienia apaczów.

powiatowa.info/3250

KRzyszTof JaWoR i RobeRT soTo

Członkowie szkolnego Koła Turystycznego 
przy szkole Podstawowej nr 2 w Kamien-

nej Górze rozpoczęli turystyczny sezon. Pierw-
sza wyprawa wiodła z lubawki przez betlejem 
do Kamiennej Góry.  Dziećmi opiekowali się: 
Sylwia Czerwińska, Marzena Kołodziej oraz 
Jerzy Rubach. Cykl wypraw organizuje zarząd 
oddziału Polskiego Towarzystwa schronisk 
Młodzieżowych w Kamiennej Górze.

powiatowa.info/3244

MłoDzi TuRyŚCi RozPoCzęli sezon

23-24 marca

na teren powiatu kamiennogórskiego po-
wróciła zima. Popołudniowe i nocne opady 

utrudniły poruszanie się, szczególnie po bocz-
nych drogach. najwięcej śniegu spadło w oko-
licach Przełęczy Kowarskiej m.in. w ogorzelcu.

powiatowa.info/3246

obfiTe oPaDy ŚnieGu na PoCząTKu 
Wiosny

24 marca

W siedzibie szkółki leśnej w Krzeszowie 
zaprezentowany został filatelistyczny 

zbiór las. Kolekcję Ewy Kuhnert opracował 
i uporządkował  Hans Joachim Kuhnert. Ko-
lekcja zaprezentowana została z okazji 90-lecia 
lasów Państwowych, obejmuje 8 ekranów, 128 
kart. oglądać będzie ją można do 24 maja.

powiatowa.info/3245

DaRiusz GaJDa i hans JoaChiM 
KuhneRT

Bartłomiej Krupowicz, uczeń klasy iia 
Gimnazjum nr 2 w  Kamiennej Górze, 

został laureatem Xiii Dolnośląskiego Kon-
kursu Polonistycznego organizowanego w ra-
mach XiV edycji konkursu „zDolny Ślązak 
Gimnazjalista”. Gratulacje odebrał podczas 
gali w  auli leopoldina uniwersytetu Wro-
cławskiego.

powiatowa.info/3298

ogłoszone zostały wyniki pierwszego 
etapu konkursu historycznego nasze 

babcie, nasi Dziadkowie. Do drugiego eta-
pu zakwalifikowani zostali: Maria Knopik, 
Wiktoria Nowak, Damian Borowiec (szkoły 
podstawowe), Katarzyna Żelazko, Sandra 
Skrzypczak, Magdalena Dziedziak, Kinga 
Grzywacz (gimnazja) oraz Monika Myjak, 
alicja Ogórek, Dorota Jadeszko, Emilia Ma-
ciaszek (szkoły ponadgimnazjalne). organiza-

torem konkursu jest Kamiennogórskie stowa-
rzyszenie historyczno-Kulturalne.

powiatowa.info/3253

26 marca

Grupa Muchomorków z  lubawskiego 
przedszkola przy ul. szymrychowskiej 

uczyła się konstruowania tradycyjnych palm 
wielkanocnych. Dzieci przyjechały do Wiej-
skiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim, 
w którym wielkanocne tradycje kultywuje Da-
nuta Suchwałko.

powiatowa.info/3274

D. suChWałKo uCzyła DzieCi 
TWoRzenia PalM

W  bibliotece w  Gorzeszowie odbyło się 
spotkanie z  młodzieżą gimnazjalną 

i ponadgimnazjalną „zagraj w przyszłość”. była 
to część ogólnopolskiej kampanii „Tydzień 
z  internetem”, której celem jest zdobywanie 
i  rozwijanie umiejętności cyfrowych potrzeb-
nych w nowoczesnej europejskiej gospodarce. 

powiatowa.info/3278

Rada miasta Kamienna Góra podjęła 
uchwałę o utworzeniu Rady seniorów.

powiatowa.info/3276

27 marca

Radni sejmiku dolnośląskiego przyznali 
honorowe złote odznaki zasłużony 

dla Województwa Dolnośląskiego: Włady-
sławowi Niemasowi (prezesowi Towarzystwa 
budownictwa społecznego), Stanisławowi 
Małemu (wiceprezesowi PKs), Janowi Lu-
bienieckiemu (nauczycielowi historii), ks. 
Marianowi Kopko  (proboszczowi i  kusto-
szowi opactwa w Krzeszowie).

Radni przyznali powiatowi kamiennogór-
skiemu milion złotych dofinansowania do re-
montu drogi Czadrów-Krzeszów.

powiatowa.info/3292

Do kantoru przy ul. Waryńskiego w Ka-
miennej Górze wszedł mężczyzna 

w  czapce z  daszkiem. zażądał wydania pie-
niędzy. obsługa kantoru spłoszyła napastnika, 
który uciekł bez łupu.

powiatowa.info/3288
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W  zespole szkół ogólnokształcących 
w  Kamiennej Górze odbył się Dzień 

Włoski. uczniowie klasy iiic pod opieką Elż-
biety Jaszek przygotowali przedstawienie przy-
pominające osiągnięcia starożytnego Rzymu. 
Rozstrzygnięty został konkurs na makietę pizzy. 
Pierwsze miejsce zajęła praca Nikoli Matysz-
czuk i  Kamila Kuklisa. W  realizację Dnia 
Włoskiego zaangażowali się również: anna 
Postawa, Robert Kosiński i Jolanta Myśliwiec.

powiatowa.info/3291

28 marca

Katarzyna Żelazko, uczennica Gimna-
zjum nr 1 w  Kamiennej Górze, została 

laureatką konkursu „unijna rymowanka - 
zjednoczeni w Różnorodności... z humorem”. 
nagrodą, ufundowaną przez  Lidię Geringer 
de Oedenberg posłankę do Parlamentu euro-
pejskiego, był wyjazd do brukseli.

powiatowa.info/3301

29 marca

W  parku Watra w  lubawce powitana 
została wiosna. Dzieci wspólnie ze 

strażakami oraz Bartkiem Dymkiem z nad-

leśnictwa Kamienna Góra i Piotrem Wasia-
kiem z  sudeckiego Towarzystwa Przyrod-
niczego, zawiesiły w parku budki lęgowe dla 
ptaków. na skateparku zaprezentowała się 
grupa z Jeleniej Góry, pokazując miejscowym 
amatorom kilka tricków.

powiatowa.info/3304

2516,33 zł udało się zebrać podczas kon-
certu Muzyka ponad podziałami, zorganizo-
wanego przez Dls i  harygmę w  Centrum 
Kultury w  Kamiennej Górze. Wystąpiły ze-
społy rockowe i  hip-hopowe. Dochód prze-
kazany zostanie Pawłowi eMCu Mickowi, 
którego dom spłonął 24 stycznia.

powiatowa.info/3306
powiatowa.info/3328

PaWeł MiCeK

Członkowie szkolnego Koła Turystyczne-
go „Kompasik” przy szkole Podstawowej 

nr 1 w  Kamiennej Górze wyruszyli na wio-
senne szlaki. z lubawki przeszli do betlejem, 
a następnie do Kamiennej Góry. opiekę nad 
młodymi turystami sprawowali: Emilia Nie-
czyperowicz i Jerzy Rubach. 

powiatowa.info/3324

31 marca

Kamiennogórscy policjanci zatrzymali 
40-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu 

znaleźli szafę przystosowaną do hodowli kono-
pi indyjskich. Mebel wyposażony był w system 
oświetlenia, nawadniania i wentylacji. W pokoju 
znaleźli również 35 gram suszu konopi indyj-
skich. zatrzymany usłyszał zarzuty uprawy ko-
nopi i posiadania środków odurzających.

powiatowa.info/3331

W Domu Kultury w lubawce rozpoczę-
ły się dwudniowe warsztaty rękodzie-

ła. Kilkanaście pań uczyło się zdobienia kafli 
techniką marmurkową, wykonywania kartek 
świątecznych oraz zdobienia  jajek m.in. tech-
niką patchworkową. zajęcia prowadziła anna 
Talabova z czeskiego zaclerza.

powiatowa.info/3327
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Adam Ryczko

Przewodniczący komisji ds. młodzieży w  za-
rządach Powiatowym i  gminnym (gmina ka-
mienna góra) ochotniczej straży Pożarnej. 
strażak od 1975 roku. – Poświęcam czas na 
szkolenie nastęPców.

Komisja odpowiada za proponowanie zarządowi osP przedsięwzięć 
mających zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, a następnie jednostek osP. a. Ryczko prowadzi 
m.in. konkurs plastyczny „zapobiegajmy pożarom” oraz powiatowe elimi-
nacje ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. zachęca członków 

MDP do udziału w innych strażackich konkursach m.in. fotograficznym, 
czy też promującym najlepsze drużyny młodzieżowe.

obecnie jedenaście, z piętnastu działających na terenie powiatu ka-
miennogórskiego jednostek osP, prowadzi Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze. zrzeszeni są w nich zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Pracą 
z młodzieżą druh a. Ryczko zajął się w 1997 roku, gdy został opiekunem 
MDP w Ptaszkowie, co kontynuuje do dzisiaj. Pracował m.in. z druhem 
Włodzimierzem Respondkiem, od którego uczył się pracy z młodzieżą. 
Część wychowanków a. Ryczki z ptaszkowskiej MDP została strażaka-
mi ochotnikami. W celu zachęcenia młodych mieszkańców powiatu do 
wstępowania w  strażackie struktury komisja próbuje urozmaicić ofertę, 
stąd m.in., zrealizowany w tym roku, pomysł na zimowe zawody strażac-
kie rozgrywane w hali. a. Ryczko prowadzi również drużynę strażacką 
w Przedszkolu nr 3 w Kamiennej Górze. W tym roku powstała już trzecia 
grupa małych strażaków.

a. Ryczko został strażakiem w wieku 18 lat, w 1975 roku. Wstąpił do 
jednostki ochotniczej w Ptaszkowie, wsi z którą związany jest przez całe 
życie. strażakiem był nawet podczas części służby wojskowej. Regularnie 
brał udział w akcjach do 2010 roku. obecnie sporadycznie wspiera młod-
szych kolegów np. podczas niedawnych akcji gaszenia wypalanych traw.

nowym zajęciem druha jest kultywowanie tradycji. Wspólnie z ko-
legami odbudowuje XiX-wieczny wóz strażacki przejęty od strażaków 
z Kamiennej Góry. Do jednostki w Ptaszkowie trafił również dwukołowy 
wóz strażacki znaleziony w jednej ze zlikwidowanych firm. oba pojazdy, 
po odbudowie, mają być prezentowane podczas strażackich świąt. Pokazy-
wane będą również elementy starego wyposażenia strażackiego, zbierane 
w ptaszkowskiej jednostce.
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Operacja Kamienna Góra 
Już po raz kolejny, podczas długiego weekendu majowego, Kamienna Góra stanie się 
miejscem wielkiej rekonstrukcji historycznej z okresu ii Wojny Światowej. W dniach 3-4 
maja br. na ulicach i placach Kamiennej Góry pojawią się wojska różnych formacji tocząc 
zacięte potyczki o miasto z użyciem broni ciężkiej. 

zapraszamy serdecznie wszystkich na ten niespotykany 
dwudniowy spektakl, w  którym zaangażowanych będzie 120 
rekonstruktorów, a ponadto m.in.: samochód ciężarowy Mercedes (x2); 
samochód ciężarowy GMC; samochód terenowy Volkswagen KDf 82 
(x2); samochód pancerny ba 64; samochód terenowy Dodge WC 52 
(x2); Jeep Willis; armata kaliber 45mm; działo przeciwpancerne su-
57; niszczyciel czołgów hetzer. nie zabraknie też broni historycznej, 
efektów pirotechnicznych, rekwizytów z epoki (repliki dzieł sztuki) oraz 
odpowiedniej scenografii (worki z piaskiem, skrzynie, elementy barykad).

Poniżej szczegółowy plan działań:
sobota, 03.05

Przez cały dzień w  różnych punktach miasta odbywać się będą 
liczne inscenizacje, gra miejska oraz inne atrakcje. Dodatkowo w całym 
mieście zostaną rozlokowane posterunki obsadzone sprzętem oraz rekonstruktorami. 

Miejsca, w których przez cały dzień rozlokowane będą posterunki:
•	 Rynek Miejski;
•	 Róg ulic Waryńskiego i sienkiewicza;
•	 ulica Jeleniogórska (koło stacji PKP);
•	 arado;
•	 skrzyżowanie ulic Wałbrzyskiej i Katowickiej. Harmonogram dnia:

•	 10:00–16:00 – Gra miejska „Poszukiwacze zaginionych skarbów” związana 
z tematem przewodnim imprezy, tj. z poszukiwaniem zaginionych w czasie 
ii wojny światowej dzieł sztuki; o godz. 18:30 na Rynku ogłoszenie wyników 
gry miejskiej i nagrodzenie zwycięzców.

•	 11:00 – arado (Góra Parkowa), mini inscenizacja „strzały nad landeshut”.
•	 12:00 – Muzeum Tkactwa, prelekcja na temat losu kobiet w czasie ii wojny 

światowej (ewa Kędziorek, GRh bluszcz).
•	 13:00 – Ratusz Miejski, mini inscenizacja „skrzynie pełne skarbów – cz. i”.
•	 13:30 – Rynek Miejski, prezentacja grup rekonstrukcyjnych.
•	 13:45 – Rynek Miejski, pokaz mody lat 40.
•	 14:00 – Muzeum Tkactwa, prelekcja na temat zaginionych w  czasie ii 

wojny światowej dzieł sztuki (pisarz igor Witkowski).
•	 15:00 – Most na ul. J. lompy, mini inscenizacja „bitwa o most” 
•	 15:30 – Rynek Miejski, prezentacja pojazdów.
•	 17:00 – ulica przed Centrum Kultury (Kościuszki 4) – mini inscenizacja
•	 18:15 – Rynek Miejski, pokaz mody lat 40.
•	 18:30 – Rynek Miejski, ogłoszenie wyników gry miejskiej „Poszukiwacze 

zaginionych skarbów” oraz rozdanie nagród.
•	 19:00 – Rynek Miejski, mini inscenizacja „skrzynie pełne skarbów – cz. ii”.
•	 20:00–23:00 – Rynek Miejski, wieczorek taneczny z muzyką  w stylu lat 40.
•	 23:00 – Pokaz fajerwerków

niedziela, 04.05
Harmonogram dnia:
Rynek Miejski
•	 08:00–10:00 – próby przed inscenizacją, przygotowanie scenograficzne;
•	 12:00–13:00 – przygotowanie efektów pirotechnicznych;
•	 13:00–13:40 – inscenizacja „Bitwa o skarby”. 
•	 13:40–14:30 – czas dla mediów i  widzów; rekonstruktorzy wraz z  pojazdami 

obecni będą na rynku.
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 8 Sport
1 marca

Natalia Surdyka z  Karoliną Trzaską 
(MuKn „Pod stróżą” Miszkowice) za-

jęły pierwsze miejsce w sprincie drużynowym 
stylem klasycznym rozegranym podczas Mi-
strzostw Polski Juniorów w  biegach narciar-
skich. Norbert Maciulewicz z  Tomaszem 
Jurczakiem wywalczyli srebrne medale.

powiatowa.info/3011

2 marca

W Centrum Kultury w Kamiennej Górze 
rozegrane zostały X i Xi rundy szacho-

wej iV ligi Wałbrzyskiej. W X rundzie uKs 
„zadrna” Kamienna Góra wygrał (3,5:1,5) 
z Ksz „Jelonka ii” Jelenia Góra. W Xi rundzie 
„zadrna” przegrała (1,5:3,5) z pierwszą druży-
ną „Jelonki”. Kamiennogórski klub reprezen-
towali Karol Czoch, Michał Wagiel, Łukasz 
Poborca, Hubert Czoch i Janusz Hałubek.

powiatowa.info/3022

W  zieleńcu odbył się egzamin Regio-
nalny z  narciarstwa zjazdowego na 

uprawnienia instruktora siTn - Pomocnika 
instruktora Pzn. W  egzaminie brali udział 
zawodnicy i  zawodniczki sekcji narciarskiej 
staniec-sport z Kamiennej Góry.

powiatowa.info/3043

4 marca

Karolina Trzaska (MuKn „Pod stróżą” 
Miszkowice) była druga wśród juniorek 

a  w  biegu stylem dowolnym na dystansie 8 
km rozegranym podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów w  biegach narciarskich. Podczas 
Mistrzostw zawodnicy MuKn „Pod stróżą” 
Miszkowice zdobyli 132 punkty. Drużyna wy-
grała klasyfikację drużynową. 

powiatowa.info/3044

W  Pisarzowicach odbył się finał strefy 
jeleniogórskiej szkół podstawowych 

w tenisie stołowym dziewcząt. Wygrała druży-
na szkoły Podstawowej nr 3 z lwówka Śląskie-
go. Drużyna z Pisarzowic zajęła piąte miejsce.

powiatowa.info/3038

5 marca

W  Pisarzowicach odbył się finał strefy 
jeleniogórskiej szkół podstawowych 

w  tenisie stołowym chłopców. Wygrała re-
prezentacja szkoły Podstawowej w  Jeżowie 
sudeckim. Drużyna z lubawki zajęła czwarte 
miejsce.

powiatowa.info/3060

6 marca

Dzieci z  Przedszkola nr 2 z  Kamiennej 
Góry wzięły udział w Dniu olimpijczy-

ka. Każda z grup wystartowała w sportowych 
konkurencjach zorganizowanych w  sali gim-
nastycznej szkoły Podstawowej nr 1.

powiatowa.info/3057

Dzień oliMPiJCzyKa W PRzeDszKolu

W  Pisarzowicach odbył się finał strefy 
jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych 

w tenisie stołowym dziewcząt. Wygrało Gim-
nazjum nr 3 z lubania. Drużyna Gimnazjum 
w Pisarzowicach zajęła siódme miejsce.

powiatowa.info/3059

W  bolesławcu rozegrany został półfi-
nał strefy jeleniogórskiej w  siatkówce 

chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Tur-
niej wygrała drużyna zespołu szkół zawodo-
wych i ogólnokształcących z Kamiennej Góry 
pod opieką T. Wyszomirskiego. Drużyna za-
gra w finale strefy.

powiatowa.info/3070

7 marca

W  Pisarzowicach odbył się finał strefy 
jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych 

w tenisie stołowym chłopców. Wygrało Gim-
nazjum samorządowe w  Platerówce z/s we 
Włosieniu. Gimnazjum z  Pisarzowic zajęło 
szóste miejsce. 

powiatowa.info/3091

9 marca

zawodnicy uKs Maraton Pisarzowice, je-
dynego w powiecie klubu trenującego te-

nisistów stołowych, zdominowali Mistrzostwa 
Powiatu w Tenisie stołowym ludowych ze-
społów sportowych. Do rywalizacji przystą-
piło  47 zawodników podzielonych na osiem 
kategorii.

powiatowa.info/3088

11 marca

na sali sportowej szkoły Podstawowej nu-
mer 2 w Kamiennej Górze odbył się finał 

strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziew-
cząt ze szkół gimnazjalnych. Wygrała drużyna 
Gimnazjum nr 2 z lubania. Czwarte miejsce 
zajęła reprezentacja Gimnazjum z Krzeszowa.

powiatowa.info/3111

12 marca

Kinga Bieda i Paulina Tokarska, uczennice 
liceum ogólnokształcącego w Kamien-

nej Górze, zostały wicemistrzyniami Dolnego 
Śląska w tenisie stołowym. opiekunką dziew-
cząt była Katarzyna Filip-Murawska.

powiatowa.info/3115

13 marca

W  bolesławcu rozegrany został finał 
strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej 

dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Tur-
niej wygrała drużyna zespołu szkół ogólno-
kształcących z Kamiennej Góry w składzie: M. 
antoniewska, O. Więcławska, M. Gredes, K. 
Jaszczur, B. Kita, M. Kluczyńska, M. Król, 
K. Kwiatek, M. Migacz, a. Pajor, K. Pocha, 
a. Solarz, K. Trojankowska. opiekun: M. 
Latawiec.

powiatowa.info/3133

W  siedlęcinie koło Jeżowa sudeckiego 
odbył się finał strefy jeleniogórskiej 

w szachach drużynowych w kategorii gimna-
zjum. Wśród 7 drużyn drugie miejsce, dające 
awans do finału wojewódzkiego, zajęła repre-
zentacja Gimnazjum z lubawki w składzie: N. 
Wąsowska, F. Święs, P. Gołuch, H. Obrzut. 
opiekun M. Kamiński.

powiatowa.info/3126

DRuŻyna GiMnazJuM z lubaWKi

W sali szkoły Podstawowej nr 2 w Ka-
miennej Górze odbył się finał strefy 

jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców ze 
szkół gimnazjalnych. Turniej wygrała drużyna 
Gimnazjum samorządowego nr 2 w  bole-
sławcu. ekipa  Gimnazjum nr 2 z Kamiennej 
Góry zajęła trzecie miejsce.

powiatowa.info/3128
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 9
14 marca

W zakopanem odbył się dziewiąty bieg 
narciarski z  cyklu „bieg na igrzyska”. 

Młodzi zawodnicy rywalizowali w  stylu do-
wolnym. Wśród zawodników MuKn „Pod 
stróżą” Miszkowice na podium stanęli Ka-
rolina Trzaska (4 w  kategorii juniorek a), 
Klaudiusz Kogut (2 w juniorach b) i Tomasz 
Jurczak (3 w juniorach a).

powiatowa.info/3144

W  hali zszio w  Kamiennej Górze 
rozegrany został finał strefy jelenio-

górskiej w piłce siatkowej chłopców ze szkół 
ponadgimnazjalnych. W  zawodach wystar-
towały trzy drużyny, jedna nie dojechała. 
Turniej wygrała reprezentacja zespołu szkół 
ogólnokształcących z Kamiennej Góry, która 
zagra w finale wojewódzkim. skład zso: G. 
Bobek, R. Bodziony, T. Oleksyk, K. Jabłoń-
ski, M. Okoń, K. urbanowicz, K. Szelec, K. 
Lema, M. Szymczak, K. Gądek. opiekun K. 
Pawlikowski. Drugie miejsce zajęła drużyna 
zszio.

powiatowa.info/3143

15 marca

W zakopanem odbyły się ostatnie zawo-
dy z cyklu „bieg na igrzyska”. zawod-

nicy rywalizowali w  biegach w  stylu dowol-
nym. Karolina Trzaska zajęła 2 miejsce wśród 
juniorek a.

W całym cyklu złożonym z 10 biegów za-
wodnicy MuKn „Pod stróżą” nie zajęli miej-
sce w pierwszych trójkach. Klaudiusz Kogut 
był 4 w grupie juniorów b.

powiatowa.info/3195

16 marca

Julia Szkarłat zawodniczka Śląska Wrocław, 
która pierwsze pływackie szlify zdobywała 

na basenie w  Kamiennej Górze zakończyła 
udział w  pływackich Mistrzostwach Polski 
w Gorzowie Wielkopolskim). J. szkarłat zdo-
była cztery brązowe medale indywidualnie i je-
den brązowy w sztafecie. zawodniczka starto-
wała w pięciu konkurencjach indywidualnych 
i dwóch sztafetach.

powiatowa.info/3156

W  Pisarzowicach rozegrany został 
turniej strefowy tenisa stołowego 

w  ramach  XV Dolnośląskich igrzysk lzs 
i  Mieszkańców Wsi. W  rywalizacji uczest-
niczyło prawie 100 zawodników z  trzech 
powiatów: lwóweckiego, jeleniogórskiego 
i kamiennogórskiego. 

powiatowa.info/3155

17 marca

Reprezentacja chłopców z  gimnazjum 
w  Pisarzowicach walczyła w  półfinale 

strefy jeleniogórskiej w piłce ręcznej. Druży-
na z Pisarzowic wywalczyła awans do finału 
strefy. skład: P. Minicki, P. Stelmach, a. 
Tokarski, P. Maciuszek, K. Laskowski, M. 
Sporek, B. Tarasek, P. Nawój, J. Krauze, K. 
Olejarz, K. Zarzycki, T. Bortnowski, D. 
Łoza, O. Zieliński, K. Zygmunt. opiekun: 
B. Łukasik.

powiatowa.info/3170

W  siedlęcinie rozegrany został finał 
strefy jeleniogórskiej w  szachach 

drużynowych szkół ponadgimnazjalnych. 
Drużyna zespołu szkół ogólnokształcą-
cych w Kamiennej Górze zajęła drugie miej-
sce i  awansowała do finału wojewódzkiego. 
skład: Łukasz Poborca, Kamil Połubok, 
Michał Hnisdiłów, Kornelia Kopeć, Iga 
Matuszyk.

powiatowa.info/3171

19 marca

Drużyna szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-
miennej Górze wygrała finał strefy jele-

niogórskiej w mini piłce siatkowej tzw. „czwór-
kach” chłopców.

skład drużyny sP 1: Marcel Mikulski 
(kapitan), Jakub Żuk, Michał Starzec, Filip 
Fryzowicz, Jakub Kuklis, Mateusz Barsz-
czewski, Patryk Rzeszotko, Marcin Motak, 
Seweryn Jerzak, Szymon Wiktor, Kacper 
Staroń, Damian Borowiec, opiekun andrzej 
Cukier.

powiatowa.info/3187

20 marca

Marcel Chmielewski (sP2 Kamienna 
Góra), Kamil i  Ksawery Respondek 

(sP szarocin) z opiekunami: Danielem Gont-
ko i Marcinem Binkowskim wygrali pierwsze 
eliminacje turnieju siatkarskich „dwójek” Kin-
der+sport.

powiatowa.info/3255

22 marca

Po zimowej przerwie rozgrywki wznowiła 
klasa okręgowa, w której powiat kamien-

nogórski reprezentują dwie drużyny. 
olimpia Kamienna Góra : hutnik Pieńsk 

3:1 (3:0). bramki dla olimpii: Marcin Masiel, 
Łukasz Topolski, Jarosław Grzesiak.

Twardy Świętoszów : orzeł lubawka 3:0 
(1:0).

Po 16 rundach olimpia jest wiceliderem, 
orzeł zajmuje 10 miejsce. 

powiatowa.info/3216
powiatowa.info/3222

90minut.pl

oliMPia RozPoCzęła oD PeWneJ 
WyGRaneJ

W  Pisarzowicach odbyło się uroczyste 
otwarcie boiska. obiekt zmodernizo-

wany został dzięki gminie Kamienna Góra 
i  klubowi piłkarskiemu lKs Kwarc nowak 
eko. zmodernizowana została płyta boiska, 
powstała budynek szatni i parking.

powiatowa.info/3219

obieKT PoWsTał DzięKi WsPółPRaCy 
GMiny i Klubu

W  Krzeszowie rozegrany został ii Tur-
niej Tenisa stołowego. Pierwsze miej-

sce zajął Jan Nowak, drugie adam Kociołek, 
a trzecie Mariusz Zbrzyzny. 

powiatowa.info/3225

23 marca

Rozpoczęła się runda wiosenna piłkarskiej 
klasy a. Drużynom nie sprzyjała pogoda. 

W  Chełmsku Śląskim mecz rozgrywany był 
podczas gęstych opadów śniegu. Włókniarz 
Chełmsko Śląskie : Czarni Przedwojów – 2:0 
(0:0) bramki strzelali: M. Wójcik (karny, 70’), 
K. Czernik (84’).

Pagaz Krzeszów : Chojnik Jelenia Góra 1:3 
(1:3), bramka dla Pagazu: K. Koszkul.

Po 14 kolejkach Włókniarz zajmuje 4 miej-
sce, Czarni siódme, Pagaz jedenaste.

powiatowa.info/3229
powiatowa.info/3234

Sport
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Gmina Lubawka rozdzieliła środki dla organizacji pożytku publicznego na rok 2014

25 marca

Reprezentacja zespołu szkół ogólno-
kształcących w  Kamiennej Górze zajęła 

czwarte miejsce w finale dolnośląskim rozgry-
wek piłki siatkowej dziewcząt ze szkół ponad-
gimnazjalnych.

zso.kamienna-gora.pl

26 marca

Czwarte miejsce w półfinale strefy jelenio-
górskiej w piłce ręcznej chłopców zajęła 

drużyna Gimnazjum w Pisarzowicach. 
powiatowa.info/3300

27 marca

W hali sportowej zszio w Kamiennej 
Górze odbył się osiemnasty egzamin 

oyama Karate na stopnie uczniowskie kyu. 
Do egzaminu przystąpiło ponad 100 karate-
ków trenujących w Kamiennej Górze, lubaw-
ce, Marciszowie, Chełmsku Śląskim, Pisarzo-
wicach, Krzeszowie i Mieroszowie pod opieką 
Łukasza Mazura i adama Kopcia. egzamin 
prowadził Rafał Majda.

powiatowa.info/3297

Po raz czwarty rozegrane zostały pływackie 
mistrzostwa Domu Pomocy społecznej 

w  szarocinie. na kamiennogórskim basenie 
walczyło 25 podopiecznych. Wszyscy otrzy-
mali medale.

powiatowa.info/3294

uczniowie zespołu szkół w  lubawce 
wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ra-

mach projektu „Rozgrywki sportowe na pogra-
niczu polsko-czeskim”. Tym razem w czeskim 
zaclerzu poznawali tajniki kin-ballu.

powiatowa.info/3293

28 marca

siatkarze z powiatu kamiennogórskiego zdo-
minowali finał strefy jeleniogórskiej „czwó-

rek” chłopców ze szkół podstawowych. Pierw-
sze miejsce i  awans do finału wojewódzkiego 
wywalczyła reprezentacja szkoły Podstawowej 
nr 1 z Kamiennej Góry. Drugie miejsce wywal-
czyła reprezentacja podstawówki z lubawki.

powiatowa.info/3299

30 marca

Piłkarze klasy okręgowej rozegrali 17 
kolejkę. 

lotnik Jeżów sudecki : olimpia Kamienna 
Góra 5:0 (2:0)

orzeł lubawka : Piast Wykroty – 1:4 (1:2) 
bramka dla orła Kamil Duda (13’).

olimpia zajmuje 3 miejsce, orzeł 10.
powiatowa.info/3307
powiatowa.info/3316

K. DuDa sTRzelił JeDyną bRaMKę Dla  oRła

Piłkarze klasy a rozegrali 15 kolejkę. 
Czarni Przedwojów : orzeł Wojcie-

szów 4:4 (3:1)
orzeł Mysłakowice : Włókniarz Chełm-

sko Śląskie - 2:2 (1:0), bramki dla Włókniarza 
Emanuel Stawarz (70’) i Mateusza Butkiewi-
cza (74’).

lechia Piechowice : Pagaz Krzeszów 1:0
Włókniarz zajmuje 4 miejsce, Czarni 7, 

Pagaz 11.
powiatowa.info/3310
powiatowa.info/3315

Sport
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MKS „Orzeł” w Lubawce – piłka nożna 
Dotacja: 64.000,00 zł

KS „Włókniarz” Chełmsko Śląskie – piłka nożna
Dotacja: 37.000,00 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski 
„Pod Stróżą” – narciarstwo biegowe

Dotacja: 27.000,00 zł
Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawce 
– piłka nożna

Dotacja: 21.000,00 zł
Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu Kamienna 
Góra w Lubawce – kolarstwo górskie

Dotacja: 7.500,00 zł
Lubawskie Towarzystwo Tenisowe – tenis 
ziemny

Dotacja: 4.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju 
Ziemi Lubawskiej “Krucza Dolina” - fotografia

Dotacja: 3.300,00 zł
Lubawski Uczniowski Klub Sportowy 
„LUKS-SKI” – narciarstwo, skoki narciarskie

Dotacja: 3.000,00 zł
Stowarzyszenie „Lubawka” – sporty 
drużynowe, nordic walking

Dotacja: 3.000,00 zł
Fundacja „Łatwiej Żyć” – organizowanie zajęć 
dla dzieci niepełnosprawnych

Dotacja: 2.000,00 zł
Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskich 
Oddziałów Regionalnych - organizowanie 
zawodów sportowych dla dzieci 
niepełnosprawnych

Dotacja: 2.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Tkacz” – gry 
zespołowe

Dotacja: 1.800,00 zł
Stowarzyszenie Diabetyków w Kamiennej 
Górze – wykłady dla diabetyków

Dotacja: 1.600,00 zł
Jeleniogórski Klub Sportowy OYAMA/O 
Lubawka – sporty samoobrony

Dotacja: 1.500,00 zł
Polski Związek Niewidomych O/
Kamienna Góra – organizowanie spotkań 
integracyjnych dla osób niewidomych

Dotacja: 1.000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Opawa – organizowanie imprez sołeckich

Dotacja: 1.000,00 zł

Łączna kwota środków przekazana organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie sportu wyniosła 141.900,00 zł 
(średnio na mieszkańca 12,36 zł) Pieniądze przeznaczone na ten cel stanowią 0,44% wydatków budżetowych Gminy Lubawka zaplanowanych 
na rok 2014 ogółem. Jak wynika z dostępnych danych, Gmina Lubawka zdecydowanie wyróżnia się na tle innych samorządów z regionu, które w 
tym roku na otwarty konkurs ofert dla OPP w zakresie sportu przeznaczyły około 0,22% ogólnych wydatków budżetowych, co w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wynosi średnio 6,28 zł.
Do chwili obecnej, na zadania z zakresu kultury Gmina Lubawka przeznaczyła 8.900,00 zł i dodatkowo, w ramach dotacji celowych, dla organizacji 
sportowych – 26.000,00 zł. 
Między organizacje pozarządowe rozdysponowano dotychczas środki w łącznej wysokości 175.900,00 zł. 
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 11Historia/Statystyki

Dawno temu…

ReKlaMa

Straż pożarna
W marcu strażacy odnotowali 335 interwencji. Gasili 250 pożarów, w tym 202 małe i 46 średnich. Pozo-

stałe interwencje (79) związane były z miejscowymi zagrożeniami, w tym z 2 małymi i 77 lokalnymi. Podczas 
akcji strażacy odnaleźli dwie ofiary śmiertelne i dziesięcioro rannych. sześć akcji rozpoczętych zostało po 
fałszywych alarmach. 

Policja
W marcu w powiecie kamiennogórskim odnotowanych zostało 29 przestępstw  należących do grupy  

7 najbardziej uciążliwych, w tym 2 rozboje, 10 kradzieży (jedna kradzież samochodu), 5 przypadków uszko-
dzenia mienia, 12 kradzieży z włamaniem, nie było przypadków bójek i pobić oraz uszkodzeń ciała. W marcu 
nie było zabójstw i gwałtów. Policjanci interweniowali przy dwóch wypadkach samochodowych, w których 
zginęła jedna osoba. zatrzymali dziewięciu nietrzeźwych kierowców. zatrzymane zostały 24 osoby na gorą-
cym uczynku, oraz 6 osób poszukiwanych. W marcu policjanci interweniowali 460 razy.

Powiatowy Urząd Pracy
od początku roku zarejestrowanych zostało 1436 bezrobotnych (od stycznia do marca 2013 r. 1491),  

w tym 688 kobiet (o 23 więcej niż przed rokiem), 358 osób do 25 roku życia (spadek o 13 osób), 330 powyżej 
50 lat (wzrost o 15 osób), 1290 osób (o 50 mniej niż przed rokiem) rejestrowało się po raz kolejny. 

W pierwszym kwartale 2014 roku z ewidencji wyłączonych zostało 1226 bezrobotnych (o 95 więcej niż 
w tym samym okresie 2013 roku), w tym 210 kobiet (190 w 2013 roku), 449 w związku z podjęciem pracy 
(wzrost o 15 osób), 294 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do pracy (wzrost o 14 osób). W tym roku 
206 osób podjęło staże, 26 skorzystało z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 42 odmówiły przy-
jęcia stażu lub oferty pracy.

na koniec marca 2014 roku zarejestrowanych było 3207 bezrobotnych, na koniec marca 2013 liczba ta 
wynosiła 3755. od dwóch miesięcy liczba bezrobotnych spada (koniec stycznia 3347, lutego 3345). 

na koniec lutego 2014 stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 22,5%, w województwie 13,7%, w kraju 
13,9%.

powiatowa.info
Według danych google analytics portal powiatowa.info odwiedziło w marcu 37 071 osób. statystyki odno-

towały 193 532 wizyty i 481 941 odsłon.

W 1317 roku przebywał u nas ów-
czesny władca tych ziem  Książe bernard, 
syn bolka i. Do Kamiennej Góry przybył 
z małżonką, Kunegundą łokietkówną  
i przebywał tu również w kwietniu,  a po-
tem w sierpniu tego roku.

11 marca 1361 roku obserwowano 
na niebie kometę.

28 marca 1793 roku w mieście wy-
buchł bunt tkaczy. bieda doprowadziła 
rzemieślników do rabunków zapasów nici 
i płótna.  niszczono sklepy, pobito wielu 
kupców. Dopiero po dwóch dniach władze 
miejskie poprosiły o pomoc wojskową jed-
nak dopóki w mieście nie pojawił się od-
dział wojska, zamieszki trwały. W efekcie 
walki z demonstrującymi zginęła 1 osoba. 
Winnych wystąpień nie ukarano. był to, 
tak zwany, pierwszy bunt tkaczy śląskich.

W marcu 1848 roku w okolicach 
Kamiennej Góry chłopi zbuntowali się 
przeciwko właścicielom ziemskim. były to 
wydarzenia  związane z „Wiosną ludów”. 
Chłopi wystąpili przeciwko świadczeniu 
powinności na rzecz dworów. Pomimo 
dość dużych sukcesów, bo właściciele ze 
strachu ustępowali wobec żądań chłopów, 
władze państwowe unieważniły wszystkie 
powzięte wtedy ustalenia.
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