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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

Kwiecień
Dzień po dniu

2014m i e s i ę c z n i k

i s s n  2 3 5 3 - 6 7 9 9

w y d a w n i c t w o
b e z p ł a t n e
n r  4 / 2 0 1 4

1 kwietnia

W  Zespole Szkół Publicznych im. Żoł-
nierzy Sybiru w  Lubawce odbyły się 

zajęcia integracyjne „Zwyczaje i tradycje krajów 
DACH” oraz konkurs lingwistyczny. Oprócz 
lubawskich uczniów w  zajęciach uczestniczyła 
młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Ka-
miennej Górze. Uczniowie pogłębiali znajomość 
języka niemieckiego. Wiedzę sprawdzili podczas 
konkursu o krajach niemieckojęzycznych. 

powiatowa.info/3341

2 kwietnia

W Miszkowicach odbyło się podsumowa-
nie III Powiatowego Konkursu Wiel-

kanocnego. Na konkurs wpłynęły 102 prace ze 
szkół w  Miszkowicach, Lubawce, Chełmsku 
Śląskim, Krzeszowie, Pisarzowicach i  Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. W kate-
gorii pisanka wielkanocna w klasach I-III pierw-
sze miejsce zajęła Paulina Mrówka, drugie Ga-
briela Topolska, a  trzecie Martyna Kucharska. 
W starszej grupie (klasy IV-VI) wygrał Krystian 
Kucharski, drugie miejsce zajęła Weronika Bu-
łaś, a trzecie Katarzyna Berdychowska.

W  konkursie na koszyczek wielkanocny 
w  młodszej grupie wygrał Dawid Kowalski 
przed Maciejem Iwaniczkiem. Trzecie miej-
sce zajęła Nikola Zarzycka. W starszej grupie 

wygrała Wiktoria Król przed Katarzyną Ber-
dychowską. Jury postanowiło przyznać dwie 
równorzędne trzecie nagrody. Otrzymali je 
Martyna Rosiek i Kamil Ślęzak. 

Wiktoria Nowak otrzymała nagrodę dy-
rektor miszkowickiej szkoły Anity Dytko.

Organizatorką konkursu była Aldona 
Ochmańska.

powiatowa.info/3335

A. DyTKO I A. OCHMAńSKA

Przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej 
w  Kamiennej Górze rozpalone zostało 

Ognisko Papieskie. Ogień zapłonął o godzi-
nie 21.37 w  rocznicę śmierci papieża Jana 
Pawła II. Wcześniej odprawiona została msza 
święta. Była to pierwsza taka uroczystość 
w mieście.

powiatowa.info/3342

Pod obeliskiem przy ul. Papieża Jana Pawła 
II w  Kamiennej Górze upamiętniającym 

pontyfikat Jana Pawła II, spontanicznie zebrała 
się grupa mieszkańców. Wierni odmówili anioł 
pański, zapalili znicze. 

powiatowa.info/3343

3 kwietnia

W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze 
odbył się finał konkursu „Nasze Bab-

cie, Nasi Dziadkowie”. Uczestnicy opracowali 
wspomnienia o swoich przodkach. Na konkurs 
wpłynęło 38 prac, z  których jury wybrało 11 
finalistów. Uczestnicy finału publicznie przed-
stawiali przygotowane prace. W grupie uczniów 
szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła 
Wiktoria Nowak (SP Chełmsko Śląskie), dru-
gie Maria Knopik (SP Ptaszków), a trzecie Da-
mian Borowiec (SP1 Kamienna Góra). Wśród 
gimnazjalistów wygrała Katarzyna Żelazko 
(Gimnazjum nr 1 Kamienna Góra). Drugie 
miejsce zajęła Magdalena Dziedziak (Gimna-
zjum Chełmsko Śląskie), a trzecie Kinga Grzy-
wacz (Gimnazjum nr 1). W najstarszej grupie 
(szkoły ponadgimnazjalne) wygrała Monika 
Myjak, przed Emilią Maciaszek i Alicją Ogó-
rek (wszystkie Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Kamiennej Górze).

Pomysłodawcami konkursu byli Rafał 
Czerniga i Łukasz Szumiński, organizatorem  
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Kamiennogórskie Stowarzyszenie Historycz-
no-Kulturalne i Nasz Region.

powiatowa.info/3347

DAMIAN BOROWIeC

Policjanci zatrzymali trzy osoby, dwóch męż-
czyzn i  kobietę, podejrzanych o  wymalo-

wanie na elewacji posterunku w  Marciszowie 
znaków i haseł uznawanych za obraźliwe. Dwo-
je zatrzymanych to młode osoby. Byli już wcze-
śniej karani. Zatrzymani to mieszkańcy gminy 
Marciszów i Lubawki.

powiatowa.info/3362

Dzieci z  Przedszkola nr 1 w  Kamiennej 
Górze (ul. Spacerowa) pozbawione zosta-

ły zabawek. Przez tydzień nie mogły korzystać 
z  kupionych gadżetów. W  zamian same wy-
konywały zabawki z makulatury, starych bute-
lek i  innych „śmieci”. Pomysł jest kontynuacją 
konkursu ekologicznego. W poprzednich latach 
dzieci tworzyły zabawki z surowców wtórnych, 
ale korzystały z nich tylko przez jeden dzień. 

powiatowa.info/3346

Ze „ŚMIeCI” MOŻNA ZROBIć NAWeT 
MASKOTKI

Do gniazda usytuowanego na platformie 
przy skrzyżowaniu ulic Katowickiej, 

Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Gó-
rze wrócił bocian. Ptaki zajmują to miejsce od 
kilku lat. Platforma powstała dzięki naciskom 
okolicznych mieszkańców.

powiatowa.info/3349

PTAK ZAJął JUŻ SWOJe GNIAZDO

4 kwietnia

Gabriela Klimczak zajęła drugie miejsce 
w kategorii recytacja podczas rejonowe-

go etapu 59 Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego i  zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego. Natalia Żeliszewska została 
wyróżniona. Obie to uczennice Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

zso.kamienna-gora.pl

5 kwietnia

Klub Przyrodników zaprosił miłośników 
przyrody do Uniemyśla na imprezę „Na 

tropie przyrody”. Dzieci uczestniczyły w spa-
cerze ścieżką przyrodniczą przez obszar chro-
niony Natura 2000. Po powrocie odbyły się 
zajęcia plastyczne. Uczestnicy z  plastikowych 
butelek konstruowali witraże.

powiatowa.info/3372

Z BUTeLeK DZIeCI ROBIły WITRAŻe

Członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-
-Przyrodniczego przy Szkole Podstawo-

wej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na 
Skalnik, najwyższy szczyt Rudaw Janowickich. 
Pogoda pokrzyżowała plany. Młodzież pod 
opieką Sylwii Czerwińskiej, Marzeny Koło-
dziej i Jerzego Rubacha przeszła z Marciszo-
wa do Kamiennej Góry.

powiatowa.info/3388

DeSZCZ ZMUSIł TURySTóW DO ZMIANy 
TRASy

6 kwietnia

W krzeszowskiej bazylice odbył się kon-
cert „Dotyk Ciszy”. Wystąpiła formacja 

muzyczna „Toque de Silencio” z Czech. Grupa 
wykonała pieśni religijne sefardyjskich Żydów.

powiatowa.info/3379

7 kwietnia

Podczas akcji „Trzeźwy poranek” kamien-
nogórscy policjanci skontrolowali 351 

kierowców. Ujawnili pięciu kierujących pro-
wadzących pod wpływem alkoholu. Czterech 
wydmuchało poniżej 0,5 promila, jeden miał 
0,9 promila.

powiatowa.info/3389

W  Domu Kultury w  Lubawce otwarta 
została wystawa Amatorskiej Twór-

czości Artystycznej uczniów z Gimnazjum im. 
Żołnierzy Sybiru w Lubawce.

Na ekspozycji można było oglądać prace 
rysunkowe, malarskie oraz fotografie wyko-
nane przez: Izabelę Cieślak, Kamilę Dur-
lak, Marcelinę Kogut, Angelikę Blicharz, 
Sylwię Borys, Nikolę Ciołkosz, Aleksandrę 
Drzewińską.

powiatowa.info/3403

Policjanci z Kamiennej Góry, Jawora i Ko-
mendy Wojewódzkiej we Wrocławiu 

zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu 
jaworskiego, którego podejrzewają o uprawę 
i posiadanie znacznych ilości narkotyków.

W  jednej z miejscowości na terenie gmi-
ny Marciszów policjanci ujawnili nielegalną 
uprawę konopi. W  budynku, w  dwóch pro-
fesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach, 
funkcjonariusze zabezpieczyli 34 krzewy ko-
nopi, znaleźli również 2 kilogramy gotowych 
narkotyków - marihuany.

powiatowa.info/3395

8 kwietnia

W szkole podstawowej w Lubawce odby-
ły się konkursy literacki i recytatorski. 

Udział w  nim wzięli uczniowie szkół z  Lu-
bawki i Szarocina noszących nazwy Żołnierzy 
i Zesłańców Sybiru.

Uczestnicy konkursu literackiego mieli za 
zadanie wcielić się w  rolę zesłańca i  napisać 
list z zesłania do rówieśnika ze współczesnej 
szkoły. Pierwsze miejsce zajął Kamil Respon-
dek (kl. V, SP w Szarocinie),  drugie Julia Gą-
siorek (kl. VIc, SP w Lubawce), trzecie Hu-
bert Sajdak (kl. Va  SP w Lubawce). 

W  Konkursie Recytatorskim zadaniem 
uczestników było zaprezentowanie dłuższe-
go utworu poetyckiego poświęconego tema-
towi Sybiru. 

Pierwsze miejsce zajęła Marcelina Ku-
backa (kl. V SP Szarocin), drugie Karolina 
Dziedziak (kl. VIc SP Lubawka), trzecie 
Nikola Durlak (kl. Va SP Lubawka) i Julia 
Gąsiorek (kl. VIc SP Lubawka). 

Konkursy organizowała Krystyna Dani-
lecka. 

powiatowa.info/3402

Dzień po dniu
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 3Dzień po dniu
9 kwietnia

Grupa 5 radnych złożyła wniosek o zwoła-
nie sesji rady powiatu. W porządku obrad 

znalazł się punkt dotyczący odwołania prze-
wodniczącej rady Bożeny Ziemiańskiej. Pod 
wnioskiem podpisało się 9 radnych.

powiatowa.info/3407

10 kwietnia

W Centrum Kultury w Kamiennej Gó-
rze odbył się XIII Przegląd Teatrzy-

ków Przedszkolnych. Na scenie prezentowały 
się grupy  z Przedszkola nr 2 (ul. Kościuszki) 
oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Na widowni 
zasiedli podopieczni przedszkola, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 z Kamiennej Góry 
i  Zespołu Szkół Specjalnych oraz rodzice 
i dziadkowie. Na scenie wystawionych zostało 
pięć przedstawień. W przerwach przedszkola-
ki śpiewały piosenki. Po występach dzieci na 
scenie zatańczyły opiekunki z przedszkola.

powiatowa.info/3423

DZIeCI PRZyGOTOWAły PIęć 
PRZeDSTAWIeń

Myśliwi z Koła łowieckiego „Knieja” Lu-
bawka podziękowali uczniom za udział 

w akcji sadzenia lasu. Dzieci otrzymały słodkie 
nagrody przekazane przez firmę SOPP.

powiatowa.info/3422

Kolejny atak zimy. Na wyżej położonych 
drogach (przełęcz Kowarska, przełęcz 

Okraj) spadło nawet kilka centymetrów śnie-
gu. Do akcji ponownie ruszyły pługi.

powiatowa.info/3420

Po nocnym pościgu policjanci zatrzymali 
20-letniego kamiennogórzanina kierowcę 

forda probe. Mężczyzna nie zatrzymał się do kon-
troli. Po zatrzymaniu okazało się, że miał ponad 
0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

powiatowa.info/3416

Na kamiennogórskim rynku stanęła cięża-
rówka, której naczepa przystosowana zo-

stała do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W ten 
sposób realizowany był program „My nie gry-
ziemy”. Z zajęć skorzystały głównie dzieci, które 
poznały mowę ciała psów i kotów, zasady żywie-
nia zwierząt oraz zasady bezpiecznej zabawy.

powiatowa.info/3426

Sześciu uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
w  Kamiennej Górze otrzymało stypendia 

w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypen-
dialnego – Wyrównywanie Szans edukacyjnych 
Uczniów Uzdolnionych”. Uroczystość wręcze-
nia listów gratulacyjnych odbyła się w auli Kole-
gium Nauczycielskiego we Wrocławiu.

Stypendia w ramach tego programu otrzy-
mało również czworo uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych i  Ogólnokształcących z  Ka-
miennej Góry.

powiatowa.info/3443
powiatowa.info/3475

11 kwietnia

W  Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Kamiennej Górze odbył się „Wie-

czór z historią matematyki”. Do szkoły przy-
jechał prof. Roman Duda, uczestnik Okrągłe-
go Stołu, wiceminister edukacji Narodowej, 
senator, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
(1995-1999). Wygłoszony przez gościa wykład 
dotyczył wybitnych matematyków ze Szkoły 
Lwowskiej sprzed II wojny światowej. 

Podczas spotkania wręczone zostały nagro-
dy gimnazjalistom biorącym udział w konkursie 
wiedzy o historii matematyki. Wygrał Łukasz 
Mućwicki (Gimnazjum nr 2 Kamienna Góra).

Spotkanie zorganizowały Danuta Rucha-
ła, Jolanta Myśliwiec, Sylwia Cierpikowska 
i Sylwia Gawerda, nauczycielki z ZSO.

powiatowa.info/3448

PROFeSOR ROMAN DUDA

W  Centrum Biblioteczno-Kulturalnym 
w  Krzeszowie odbyło się spotkanie 

z  Romkiem Pawlakiem, autorem książek 
fantastycznych i  historycznych dla młodzieży 
i dorosłych oraz książek dla dzieci. Tematem 
spotkania była twórczość pisarza oraz pre-
zentacja  czytelnikom jego najnowszej książki 
„Czaruś, pies z charakterem”.

powiatowa.info/3444

W Przedszkolu nr 3 w Kamiennej Gó-
rze (ul. Papieża Jana Pawła II) pod-

sumowany został Tydzień Kultury. Przez cały 
tydzień w przedszkolu odbywały się imprezy 
związane z żywym słowem, muzyką i ruchem. 
Dzieci obejrzały przedstawienie teatru „Mora-
litet” z Krakowa. Każda z grup przygotowała 
również własne przedstawienie, które wysta-
wiła podczas X Międzygrupowego Przeglądu 

Teatrzyków. Tydzień Kultury zakończył się 
wiosenno-świątecznym pokazem mody w wy-
konaniu wszystkich dzieci. 

powiatowa.info/3449

Podsumowana została Liga Karmnikowa. 
Uczniowie szkół i  przedszkoli z  terenu 

powiatu kamiennogórskiego dokarmiały ptaki, 
konstruowały karmniki i brały udział w kon-
kursach plastycznych. Dzieci poznawały ptaki, 
które można zobaczyć w  Kamiennej Górze 
i  okolicach. Ligę zorganizowało Nadleśnic-
two Kamienna Góra i Sudeckie Towarzystwo 
Przyrodnicze.

powiatowa.info/3446

W Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu 
„Jutrzenka” odbył się wernisaż wystawy 

„Ilustracja” kamiennogórzanki Bernadety Nowak.
powiatowa.info/3470

W Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła 
się uroczysta Gala połączona z wręcze-

niem nagród w konkursie „Festiwal na Cztery 
Koła”. W  konkursie uczestniczyli uczniowie 
zasadniczych szkół zawodowych kształcących 
w zawodzie mechanik pojazdów samochodo-
wych. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących z  Kamiennej Góry reprezento-
wały trzy zespoły. Mariusz Krzyżak i Tomasz 
Skoczeń zajęli drugie miejsce.

powiatowa.info/3481

12 kwietnia

W Krzeszowie odbyły się gminne konkur-
sy palm wielkanocnych i  potraw wiel-

kanocnych. Do konkursu zgłoszono 24 palmy. 
W  kategorii dzieci i  młodzież najwyżej oce-
niona została palma przygotowana w Świetlicy 
Środowiskowej w Ogorzelcu. W kategorii do-
rośli wygrała palma sołectwa Olszyny. W szkol-
nym konkursie, w którym uczestniczyli ucznio-
wie gimnazjum z Krzeszowa, wygrała klasa IIIb. 

Do konkursu potraw zgłoszonych zostało 
siedem stołów. Trzecie miejsce zajął świątecz-
ny stół przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z  Ptaszkowa, drugie KGW Ja-
niszów, a  konkurs wygrało Stowarzyszenie 
Optymistów Krzeszowskich.

powiatowa.info/3453

KONKURS WyGRALI KRZeSZOWSCy 
OPTyMIŚCI
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W  Uniejowie odbył się XII Festiwal 

Muzyki i Tańca Indian Ameryki Pół-
nocnej, w którym po raz ósmy wziął udział ze-
spół Rise of the Sun z Lubawki. W kategorii 
junior girls pierwsze miejsce zdobyła Vanessa 
Jarosińska, drugie Agatka Filipiak, a  trzecie 
Patrycja Kurasz. W kategorii teen traditional 
girls pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Cyra-
nowska, natomiast trzecie Daria Czerwińska. 
W  kategorii teen fancy shawl pierwsza była 
Nikola Maluśkiewicz, druga Izabela Dróżdż, 
a trzecia Sara Niciejewska. W kategorii teen 
boys pierwsze miejsce zajął Konrad Jawor, na-
tomiast trzeci był Klaudiusz Bugański. 

powiatowa.info/3477

LUBAWSCy INDIANIe WRóCILI Z 
NAGRODAMI

W  Świetlicy Wiejskiej w  Starej Biał-
ce odbyły się warsztaty zdobienia jaj 

wielkanocnych tradycyjną metodą batikową,  
prowadzone przez Olgę Latuszek z Lubawki.

powiatowa.info/3482

13 kwietnia

W  Chełmsku Śląskim odbył się kon-
kurs palm wielkanocnych. Konstruk-

cje ustawione zostały w miejscowym kościele, 
część wyniesiono podczas procesji, która prze-
szła wokół chełmskiego rynku. Najwyższą pal-
mę, o wysokości 18 metrów, tradycyjnie przy-
gotowali mieszkańcy Olszyn. Pierwsze miejsce 
otrzymała palma przygotowana przez grupę 
młodzieży z  Okrzeszyna. Dwa równorzędne 
drugie miejsca jury przyznało palmom zespołu 
„Zgoda” i Koła Gospodyń Wiejskich z Błaże-
jowa. Trzecie miejsce uzyskała palma klasy IVa 
chełmskiej podstawówki.

Wręczone zostały również nagrody w kon-
kursie palm ogłoszonym przez Powiatowy 
Zespół Doradców w  Kamiennej Górze oraz 
Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. 
Wygrała Martyna Michalska z  Gimnazjum 
nr 2 w Kamiennej Górze, drugie miejsce zajął 

Patryk Sołdyński z Gimnazjum w Chełmsku 
Śląskim, a trzecie Adrian Dziedzic z Gimna-
zjum nr 2 w Kamiennej Górze

powiatowa.info/3456
powiatowa.info/3477

KONKURSOWe PALMy WNIeSIONe 
ZOSTAły DO KOŚCIOłA

W Galerii Centrum odbyła się Koloro-
wa Wielkanoc. Na wystawie zgroma-

dzono ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. 
Zwiedzający mogli również zobaczyć jak takie 
ozdoby powstają. Swoje umiejętności prezen-
towały osoby z Polski i Czech.

powiatowa.info/3460

Ulicami Kamiennej Góry przeszła procesja 
Drogi Krzyżowej. Wierni wyszli z  ko-

ścioła pw. Matki Bożej Różańcowej i przeszli 
na Górę Parkową. Na szczycie odbyła się in-
scenizacja ukrzyżowania.

powiatowa.info/3466

NA GóRZe PARKOWeJ ZAINSCeNIZOWANO 
UKRZyŻOWANIe

15 kwietnia

Sprawdziły się prognozy pogody i  na tere-
nie powiatu kamiennogórskiego ponownie 

spadł śnieg. Biały puch utrudniał jazdę na wyżej 
położonych drogach m.in. powyżej Ogorzelca.

powiatowa.info/3488

Strażnik Społecznej Straży Rybackiej w Ka-
miennej Górze zatrzymał 50-letniego 

mężczyznę, który bez odpowiednich upraw-
nień łowił ryby na Bobrze przy ul. Wiejskiej.

powiatowa.info/3490

W  Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 
Sybiru w Lubawce odbył się uroczysty 

apel poległych z okazji 74 rocznicy drugiej wy-
wózki Polaków na Sybir. Gościem honorowym 
był Piotr Aulich, który przedstawił, opartą 
o własne przeżycia, historię zesłań na Sybir.

powiatowa.info/3492

16 kwietnia

Odbyła się nadzwyczajna sesja rady powia-
tu kamiennogórskiego. Odwołana został 

przewodnicząca rady Bożena Ziemiańska 
(9 głosów za odwołaniem, 8 przeciwko). Na 
nowego przewodniczącego radni wybrali Da-
riusza Kurowskiego (11 za, 5 przeciwko, 1 
wstrzymujący się). Wiceprzewodniczącym zo-
stał Radosław Oleksiak (10 za, 6 przeciwko, 1 
wstrzymujący się). 

powiatowa.info/3496

R. OLeKSIAK I D. KUROWSKI

W  szkole w  Chełmsku Śląskim podsu-
mowana został akcja zbiórki pieniędzy 

dla czterech chorych uczniów. Każda z  klas 
sama wymyślała sposób zbiórki pieniędzy. Naj-
więcej uzbierała klasa IIa gimnazjum (263 zł). 
W sumie w szkole zebrano 1770 zł.

powiatowa.info/3501

Urząd Gminy Kamienna Góra wybrał wy-
konawcę remontu mostu w  Szarocinie. 

Prace wykona firma z Gorzeszowa, która zapro-
ponowała najniższą cenę (niespełna 259 tys. zł).

Natomiast remont gminnej drogi w Lesz-
czyńcu za prawie 220 tys. zł wykona firma 
z Mysłakowic.

powiatowa.info/3497
powiatowa.info/3498

17 kwietnia

Prokuratura Okręgowa w  Jeleniej Górze 
skierowała do Sądu Okręgowego w Jele-

niej Górze akt oskarżenia przeciwko dwóm 
pracownikom spółki Tauron Dystrybucja S.A. 
Odział w  Jeleniej Górze: Leszkowi B. oraz 
Pawłowi K.. Sprawa dotyczy śmiertelnego po-
rażenia prądem dwóch dziewczynek w Krze-
szowie. Do zdarzenia doszło w 2012 roku.

powiatowa.info/3509

Dzień po dniu
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18 kwietnia

Kilkuset wiernych uczestniczyło w  drodze 
krzyżowej w Krzeszowie. Przy kolejnych 

kaplicach Kalwarii Krzeszowskiej młodzież 
odtwarzała sceny Męki Pańskiej.

powiatowa.info/3521

INSCeNIZACJę PRZyGOTOWUJą 
MIeSZKAńCy KRZeSZOWA

21 kwietnia
Zgodnie z  tradycją w  nocy z  pierwszego 

na drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy do-
konywane były żarty. W  tym roku na rynku 
w Chełmsku Śląskim dowcipnisie wymalowali 
przejście dla pieszych. Zamalowanych zostało 
kilka reklam.

powiatowa.info/3534

23-25 kwietnia

Uczniowie klas trzecich gimnazjów pisali 
egzamin Gimnazjalny. Pierwszego dnia 

gimnazjaliści pisali testy z  historii i  wiedzy 
o  społeczeństwie oraz języka polskiego, dru-
giego z przedmiotów przyrodniczych oraz ma-
tematyki, trzeciego z języków obcych.

23 kwietnia

Rozpoczęła się pogwarancyjna naprawa 
ul. Krzeszowskiej w  Kamiennej Górze. 

Remont wykonany został w 2013 roku. W ra-
mach naprawy wykonawca sfrezował część no-
wej nawierzchni i położył nowy asfalt.

powiatowa.info/3548

Pracownicy PKP rozpoczęli prace zabezpie-
czające portal wejściowy na dworcu kole-

jowym w Kamiennej Górze. Drewniana kon-

strukcja podtrzymywać będzie mury, a dodatko-
wy dach chronić będzie portal przed deszczem. 

Wejście od lat nie jest użytkowane.
powiatowa.info/3559

DReWNIANA KONSTRUKCJA ZABeZPIeCZy 
PORTAL

24 kwietnia
Odbył się X Przegląd Teatrzyków Przed-

szkolnych organizowany przez Przedszko-
le nr 3 (ul. Papieża Jana Pawła II) z Kamien-
nej Góry w  Centrum Kultury. W  przeglądzie 
uczestniczyły wszystkie kamiennogórskie przed-
szkola (trzy publiczne i jedno prywatne). Każda 
placówka wystawiła jedno przedstawienie.

powiatowa.info/3579

DZIeCI WłOŻyły DUŻO PRACy W 
PRZyGOTOWANIe PRZeDSTAWIeń

Odbył się drugi przetarg na zbycie budyn-
ku po DPS-ie przy ul. Armii Ludowej 

w Kamiennej Górze. Nikt nie wpłacił wadium, 
budynek nie został sprzedany. Cena wywoław-
cza wynosiła 899 tys. zł (w pierwszym przetar-
gu 990 tys. zł).

powiatowa.info/3576

25 kwietnia

Z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w  Kamiennej Górze poże-

gnali się uczniowie czwartych klas technikum. 
Podczas uroczystego apelu najlepsi uczniowie 
i sportowcy wraz z rodzicami odebrali nagro-
dy i podziękowania. Tytuł „Absolwenta Roku 
2013/2014” uzyskała Wioleta Berdychowska, 
w nagrodę otrzymała stypendium w wysokości 
300 zł miesięcznie, które firma SOPP będzie 
jej wypłacać przez okres studiów. Najlepszy 
sportowiec Krystian Gryczuk otrzymał od 
Iwony Krawczyk, prezes Specjalnej Strefy 
ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, rocz-
ne stypendium sportowe. Prezes ufundowała 
również tablety dla najlepszego ucznia w każ-
dej klasie. Najlepszych uczniów z terenu swo-
ich gmin nagrodzili wójtowie i burmistrzowie. 
Nagrodę ufundowała również starosta.

powiatowa.info/3597

WIOLeTA BeRDyCHOWSKA

Maturzyści z  Zespołu Szkól Ogólno-
kształcących w  Kamiennej Górze 

zakończyli rok szkolny. Uroczystość zorga-
nizowano w  Centrum Kultury. Świadectwa 
z wyróżnieniem odebrało 19 uczniów: Patry-
cja Pancerz, Karolina Siemaszko, Angela 
Potoniec, Oldrich Justa, Maciej Karwacki, 
Karolina Kurczewska, Kornel Rekieć, Anna 
Banaś, Aneta Dzikowska, Paulina Rak, Do-
minika Czernik, Magdalena Gredes, Anna 
Hypś, Krystian Lema, Wojciech Leśniak, 
Agnieszka Michalczuk, Daniel Miller, Justy-
na Stanek, Marcelina Ślusarz. Nagrody ode-
brali również najlepsi sportowcy i laureaci kon-
kursów. Najlepszych uczniów nagrodzili także 
samorządowcy i stowarzyszenie absolwentów.

powiatowa.info/3596

MłODZIeŻ ZADBAłA O CZęŚć 
ARTySTyCZNą POŻeGNANIA

Dzień po dniu
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Laboratorium 
przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, 
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 744 30 42-44 wew. 24, fax. wew. 26
www.mpwik.kamiennagora.pl,
laboratorium@mpwik.kamiennagora.pl 

Jesteśmy laboratorium, przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z  o.o. w  Kamiennej Górze, dostarczającym usługi badawcze, zgodnie 
z wymaganiami naszych Klientów. 

Zadowolenie Klientów jest dla nas najważniejszym celem i  dlatego decyduje 
o kierunku naszego rozwoju, który realizujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki 
Laboratoryjnej, w  oparciu o  normę PN-EN ISO/IEC-17025:2005+Ap1:2007 oraz 
Księgę Jakości Laboratorium. 
W naszych działaniach zawsze dążymy do osiągnięcia jak najwyższego poziomu 
jakości badań w  usługach świadczonych naszym Klientom. Laboratorium ciągle 
podwyższa jakość świadczonych usług, dążąc do pełnego zaspokojenia potrzeb 
Klientów, co gwarantuje wdrożony i  ciągle doskonalony system zarządzania 
obejmujący cały zakres świadczonych usług. 

Akredytacja
Akredytacji naszego laboratorium badawczego to wiarygodność i  bezstronność 
wyników badań a  wydany przez nas dokument jest gwarancją obiektywności 
i prawidłowości przeprowadzanych analiz.  

Oferta badań
Kompleksowe i profesjonalne usługi laboratoryjne obejmujące badania, pobór 
i transport ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wody do spożycia.

Nasze laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji numer AB 
1282 i zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Laboratorium wykonuje, w  ramach posiadanej akredytacji i  zatwierdzenia 
metod badawczych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, analizy 
mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne wody przeznaczonej 
do spożycia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W  zakresie akredytacji numer AB 1282 Laboratorium oferuje badania 
fizykochemiczne ścieków na podstawie licznych w  tym względzie aktów 
wykonawczych nakładających na wytwórcę ścieków obowiązki kontroli. 

Wszystkie metody stosowane w Laboratorium są zgodne z aktualnymi wymogami 
prawnymi obowiązującymi w Polsce w obszarach regulowanych prawnie. 

Laboratorium świadczy swoje usługi w  zakresie badań wody dla różnych celów 
w  tym w  szczególności własnych Klientów, oceny jakości wody dla spółdzielni 
mleczarskich, weterynarii, odbiorów budynków/lokali mieszkalnych, usługowo – 
handlowych, gastronomicznych i innych (wyniki są akceptowane przez Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny). 
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W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Gó-
rze odbyło się podsumowanie konkur-

su na ręcznie wykonaną serwetkę. Była to już 
piąta edycja konkursu. W  tym roku 60 prac 
zgłosiło 32 twórców. Pierwsze miejsce zdobyła 
Renata Niemczyk z Krakowa, drugie przypa-
dło Stanisławie Łomnickiej (Siechnice). Na 
trzecim miejscu znalazła się kamiennogórzan-
ka Sabina Połeć. 

powiatowa.info/3599

Na drodze Niedamirów - Opawa zginął 
64-letni mężczyzna jadący quadem. Ofia-

ra to obywatel Czech. Pojazd wypadł z drogi na 
łuku. Mężczyzna spadł z quada i pomimo jazdy 
w odpowiednim stroju, zginął na miejscu.

powiatowa.info/3579

QUAD SPADł KILKA MeTRóW

W  Kawiarni Galerii Lotos w  Kamien-
nej Górze odbył się wernisaż wystawy 

zdjęć Krzysztofa Czarskiego. Na wystawie 
prezentowane były fotografie wykorzystane 
w kalendarzach jednej z firm kosmetycznych. 
Zdjęcia przedstawiają modelki pomalowane 
(bodypainting) przez Thomasa Kasera.

powiatowa.info/3600

W Jeleniej Górze odbył się koncert elimi-
nacyjny Ligi Rocka. Wystąpiła w nim 

m.in. kamiennogórska grupa „Korpis Karmel”. 
Zespół zakwalifikował się do finału Ligi, który 
odbędzie się 24 maja.

powiatowa.info/3602

W  Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w  Kamiennej Górze odbyły się LO-

-wskie Spotkania. Absolwenci szkoły prowa-
dzili wykłady dla młodszych kolegów. Zor-
ganizowane zostały konkursy oraz rozgrywki 
sportowe. LO-wskie Spotkania wygrała klasa 
Ie, drugie  miejsce zajęła Id, a trzecie IIe.

powiatowa.info/3607
zso-kamiennagora.pl

26 kwietnia

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie, którą 
Iwona Krawczyk (radna sejmiku, prezes 

Specjalnej Strefy ekonomicznej) wytoczyła 
posłowi Henrykowi Kmiecikowi. Sąd utrzy-
mał w mocy wyrok pierwszej instancji uznający 

posła winnym obrażania radnej w  wypowie-
dziach w mediach. Wyrok to 15 tys. zł na rzecz 
Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii 
„Życie” w Kamiennej Górze, pokrycie kosztów 
sądowych i przeprosiny w mediach.

powiatowa.info/3604

Jan i  Weronika Krzyżaniak, mieszkań-
cy Kamiennej Góry, obchodzili jubileusz 

50-lecia pożycia małżeńskiego. Z rąk burmi-
strza Krzysztofa Świątka odebrali medale 
przyznane przez prezydenta. 

Oboje urodzili się w  1939 roku. Pan Jan 
przyjechał do Kamiennej Góry jako dziesię-
ciolatek. Pani Weronika zamieszkała w  Ka-
miennej w wieku 18 lat. 

Doczekali się trzech córek, sześciorga wnu-
cząt i trojga prawnucząt.

powiatowa.info/3605

JAN I WeRONIKA KRZyŻANIAK

W Galerii Centrum w Kamiennej Górze 
odbył się wernisaż wystawy „Z dalekiej 

podróży”. Prezentowane były na niej obrazy 
Dariusza Tworka z Marciszowa. „Daleka po-
dróż” to choroba, z którą walczył artysta, a ma-
larstwo stało się sposobem na jej pokonanie. 
Wystawa czynna była do 22 maja.

powiatowa.info/3606

DARIUSZ TWOReK

W  Lubawce odbył się  XXX Konkurs 
na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne 

„Mała Wielkanoc”. Świąteczne stoły przygo-
towało 13 zespołów, 10 zdecydowało się na 
muzyczny występ na scenie. Zagrała również 
Orkiestra Dęta z Lubawki i zespół Janicki.

powiatowa.info/3610

STOły OCeNIALI KAZIMIeRZ PUDłO I 
HANNA NASZ

Grupa Kwiatuszki Lnu z Chełmska Śląskie-
go wystąpiła podczas XII Wrocławskiego 

Festiwalu Tańca Galop 2014. Zespół znalazł się 
w gronie laureatów i wystąpi na gali, podczas 
której wskazani zostaną zwycięzcy festiwalu.

powiatowa.info/3642

27 kwietnia

Na zbiorniku w parku Watra w Lubawce 
odbyły się zawody spławikowe o  Mi-

strzostwo Koła PZW Lubawka seniorów i ju-
niorów. Do rywalizacji przystąpiło 23 wędka-
rzy, w tym 4 juniorów. Zawody wygrał Paweł 
Kurzawa. Rywalizacje kobiet wygrała Jolanta 
Sokół. W grupie juniorów najlepszy okazał się 
Konrad Wędłowski.

powiatowa.info/3611

Krzeszowska grupa hip-hopa Sachiel wy-
stąpiła w  półfinale muzycznego show 

Must be the Music. Zespół zebrał pozytywne 
oceny od jury oraz najwięcej głosów publicz-
ności i awansował do finału. Show organizuje 
telewizja Polsat.

powiatowa.info/3614

28 kwietnia

W Kamiennej Górze odbyły się uroczysto-
ści dziękczynne za kanonizację papieża 

Jana Pawła II. Msza święta odprawiona zosta-
ła w kościele pw. św. apostołów Piotra i Pawła. 
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Hans Joachim Kuhnert
Pochodzi z  chojnowa, od Ponad 40 lat 
mieszka w kamiennej Górze. jest znanym fi-
latelistą, twórcą datowników okoliczno-
ściowych i kartek.

Przygodę z  kolekcjonowaniem rozpoczął prawie 60 lat temu. Od 
ojca i dziadka przejął zamiłowanie do kolekcjonerstwa. Rozpoczynał od 
zapałczanych etykiet. Kolejnym krokiem były polskie znaczki. Pierwszy 
abonament filatelistyczny zamówił mu ojciec. Około 30 lat temu zbie-
ractwo zmieniło się w poważne hobby. Zaczęła powstawać kolekcja te-
matyczna związana z wędkarstwem i ichtiologią. Dzisiaj H. J. Kuhnert 
ma pięć filatelistycznych eksponatów złożonych ze znaczków, datowni-
ków, całostek i innych walorów. Główny to „Sportowy połów ryb”. eks-
ponaty prezentuje na wystawach w kraju i zagranicą otrzymując nagrody. 

Po raz pierwszy filatelistyczny eksponat zaprezentował w 1999 roku 
na wystawie w Lubawce. Od tego momentu wystawiał na 51 wystawach, 
uzyskując 20 złotych medali.

Jest również organizatorem wystaw filatelistycznych. Pierwsza odby-
ła się w Krzeszowie w 2000 roku, kolejna w Kamiennej Górze w 2005 
z okazji 100 rocznicy powstania ratusza. W 2012 roku zorganizował 
wystawę towarzyszącą Spinningowym Mistrzostwom Świata w  Wo-
janowie. W zeszłym roku organizował wystawę w Chojnowie. W tym 
roku filatelistyczne eksponaty prezentowane będą w Kamiennej Górze.

Od 2002 roku projektuje kartki pocztowe i datowniki. Jego dzieła 
towarzyszyły m.in. zmaganiom wędkarzy podczas zawodów Zielony 
Szczupak Bukówki. Około 40 datowników przygotowanych przez H. J. 
Kuhnerta używała Poczta Polska. Kolejne dostępne będą już na począt-
ku czerwca w Kamiennej Górze.

Obecnie jest członkiem Miejskiego Koła Filatelistycznego nr 17 
w Kamiennej Górze, które zrzesza ok. 20 osób. 

Swoją pasją zaraża innych. Powołał Młodzieżowe Koło Filatelistycz-
ne, do którego należą dzieci z powiatów wałbrzyskiego, złotoryjskiego, 
legnickiego i kamiennogórskiego. Dzięki staraniom twórcy koła, młodzi 
pasjonaci otrzymują bezpłatny abonament filatelistyczny. Od pół roku 
jest członkiem zarządu okręgu wrocławskiego Polskiego Związku Fila-

telistycznego, zajmuje się pracą z młodzieżą. Do filatelistyki przekonał 
żonę, która ma już dwa eksponaty.

Zasługi H. J. Kuhnerta dla filatelistyki docenił zarząd główny PZF. 
Kamiennogórski filatelista otrzyma srebrną odznakę Zasłużony dla 
Polskiej Filatelistyki. Odznaczenie wręczone zostanie podczas Krajo-
wej Wystawy Filatelistycznej Kamienna Góra 2014. Będzie to jedno 
z trzech, najważniejszych w tym roku, wydarzeń filatelistycznych w Pol-
sce. W sali gimnastycznej ZSZiO w Kamiennej Górze wystawionych 
zostanie 298 ekranów filatelistycznych. Będzie je można oglądać od 5 do 
8 czerwca. Swoje zbiory zaprezentują filateliści z Polski, Białorusi, Ukra-
iny i Republiki Czech. Wystawie towarzyszyć będzie szkolenie sędziów, 
w którym weźmie udział 48 jurorów. 

Podsumowany zostanie również konkurs plastyczny „Przyroda, Rol-
nictwo, Las, ekologia, Człowiek”, na który wpłynęły 124 prace dzieci 
z powiatów wałbrzyskiego i kamiennogórskiego oraz z Chojnowa i Ja-
nowa z Podlasia.

Bogaty dorobek nie oznacza końca planów. Za dwa lata, z  okazji 
65-lecia kamiennogórskiego koła H. J. Kuhnert chciałby zorganizować 
w powiecie kamiennogórskim Mistrzostwa Polski Młodzieży oraz finał 
ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o filatelistyce. 

Filatelistyka to dla H. J. Kuhnerta odskocznia od codzienności i oka-
zja do poznania przesympatycznych  ludzi z różnych środowisk.
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Po nabożeństwie wierni przeszli ulicami miasta 
pod obelisk poświęcony pontyfikatowi papieża 
Polaka. Przy nim zorganizowano artystyczne 
prezentacje mieszkańców Kamiennej Góry.

powiatowa.info/3634

WARTę PRZy OBeLISKU PełNILI M.IN. 
MłODZI STRAŻACy

29 kwietnia

Odbyła się uroczysta sesja rady powiatu ka-
miennogórskiego. Sesję zwołano z okazji 

15-lecia istnienia powiatów. Zaproszeni zostali 
na nią radni wszystkich kadencji oraz wójtowie 
i burmistrzowie. Powiaty powstały 1 stycznia 
1999 roku.

powiatowa.info/3641

SeSJę PROWADZILI PRZeWODNICZąCy 
RADy I STAROSTA

W  Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w  Kamiennej Górze odbył się Dzień 

Otwarty. Szkołę odwiedzili uczniowie trzecich 
klas gimnazjów z terenu powiatu kamiennogór-

skiego i okolic. W ZSO przygotowano prezen-
tację oferty edukacyjnej i zajęć dodatkowych.

powiatowa.info/3639

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Kamiennej Górze odbył 

się Dzień Otwarty. Szkołę odwiedzali uczniowie 
klas trzecich gimnazjów, którzy stoją przed wy-
borem szkoły ponadgimnazjalnej. W  ZSZiO 
zaprezentowano ofertę szkoły. Odbył się rów-
nież turniej halowej piłki nożnej, który wygrali 
uczniowie gimnazjum z Czarnego Boru.

powiatowa.info/3640

Podczas sesji rady gminy Kamienna Góra 
grupa mieszkańców złożyła petycję doty-

czącą przedszkola w Krzeszowie. Rodzice nie-
zadowoleni są z  przeprowadzonej rekrutacji, 
w wyniku której 21 dzieci nie zostało przyję-
tych do przedszkola.

powiatowa.info/3648
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 10 Dzieci

Nasza przyszłość
Wspólnie z Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze publikujemy zdjęcia, imiona 

i daty urodzenia dzieci, które w kwietniu przyszły na świat w kamiennogórskim szpitalu.
Zobaczmy jak prezentuje się nasza przyszłość tuż po urodzeniu.

Dzieci przyszły na świat w Powiatowym Centrum Zdrowia NZOZ Szpital Powiatowy, 
ul. Bohaterów Getta 10 w Kamiennej Górze

MARIA 10.04.2014. WIKTORIA 09.04.2014. 15.04.2014.

HANNA MARIA 15.04.2014. FRANCISZeK 15.04.2014. KAROLINA 22.04.2014.

HANIA 20.04.2014. MAJA 23.04.2014. FABIAN 19.04.2014.
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23 kwietnia

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
koniec kwietnia w kamiennej Górze kojarzy się literacko,  a to za sPrawą orGanizowaneGo 
już Po raz trzeci, światoweGo dnia książki i Praw autorskich.  w ramach kamiennoGór-
skich sPotkań z literaturą  zjeżdżają się do miasta Pisarze z całej Polski, aby sPotkać się ze 
swoimi czytelnikami i Przekonać kolejnych, że warto czytać.

23 kwietnia na kamiennogórskim rynku 
spotkali się najmłodsi wielbiciele literatury 
prezentując swoje ulubione fragmenty książek. 
Okazało się, że nawet niektóre przedszkolaki 
posiadły już umiejętność czytania. Dzieciom 
w  zmaganiach z  literaturą pomagała radna 
Adrianna Gęborys. Organizatorzy zapropo-
nowali dzieciom  kupno „Pierwszej książeczki 
za złotówkę” oraz zabawę z  Reksiem. Starsi 
uczestnicy festynu korzystali z propozycji Bi-

blioteki Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących i za gro-
sik wzbogacili swoje biblioteczki domowe. 
Przechodniów obdarowano symbolami święta, 
czerwonymi różami oraz książkami.

Równolegle z  wydarzeniami na rynku, 
w rozmaitych miejscach i instytucjach Kamien-
nej Góry oraz ośmiu okolicznych miejscowości, 
odbywały się spotkania z pisarzami. Ich głów-
nym sprawcą, jak co roku, była księgarnia Atena. 

Niektórzy z  pisarzy gościli w  szkołach. 
W  Szkole Podstawowej nr 1 spotkały się 
z dziećmi pisarki:  Joanna Maria Chmielew-
ska oraz Teresa Warawko. W Zespole Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących odbyło się 
spotkanie z Magdaleną Kordel, a warsztaty li-
terackie przeprowadziła Agnieszka Gil. 

Miejsc na spotkania z  pisarzami udzieliły 
w tym roku rozmaite instytucje, nie tylko zwią-
zane bezpośrednio z  książką i  czytelnictwem. 
Jedno ze spotkań autorskich odbyło się w sali 
konferencyjnej starostwa. Swoją twórczość pre-

zentował tam były policjant sekcji kryminalnej, 
Robert Ziółkowski. Zupełnie inne bo malar-
skie  klimaty zaistniały za sprawą Beaty Lej-
man  podczas spotkań w  Muzeum Tkactwa, 
Centrum Kultury oraz w Dziecięcej Świetlicy 
Środowiskowej. O  swojej pierwszej książce„ 

Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję 
i  dalej” opowiadał Piotr Milewski w  Galerii 
Kawiarni Lotos oraz na spotkaniu z  dziećmi 
w  Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej. Anna 
Rybkowska spotkała się z czytelnikami w filii 
Biblioteki Publicznej.

Pisarze dotarli również do innych miej-
scowości. Z  uczniami szkoły podstawowej 
w Marciszowie spotkała się Teresa Warawko, 
autorka książki „Krystallos”. Premierę swo-
jej 25 książki, świętował w  Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnym w  Krzeszowie, Dariusz 
Rekosz autor powieści dla dzieci, młodzie-
ży i  dorosłych. Lubawska Biblioteka gościła 

Agnieszkę Gil,  której nowa powieść „Układ 
nerwowy” już zdobyła tytuł „Książki Wiosny” 
portalu granice.pl. Wcześniej odbyło się spo-
tkanie z Anną Zgierun Łaciną. W Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnym w  Pisarzowicach 
oraz Krzeszowie odbyły się spotkania z pisar-
kami, Magdaleną Kordel i Teresą Warawko.

W tym roku spotkania autorskie odbyły się 
również w Witkowie, Czarnym Borze i  Sę-
dzisławiu.

AGNIeSZKA GIL

TeReSA WARAWKO

ROBeRT ZIółKOWSKI

BeATA LeJMAN

PIOTR MILeWSKI

NA RyNKU DZIeCI SPOTKALy SIę Z PISARZAMI

Wydarzenie
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Gmina Lubawka – inwestycje do aktywnego wypoczynku
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Gmina Lubawka od wielu lat podejmuje starania, których celem jest poprawa jakości życia jej mieszkańców. Zalicza się do nich także poprawę 
bazy sportowo - rekreacyjnej, która może stanowić zaplecze do aktywnego wypoczynku zarówno dla jej mieszkańców jak i dla turystów. W roku 
2014 przeprowadzone zostaną następujące zadania i inwestycje w infrastrukturę sportową oraz w poszerzenie oferty turystycznej: 

1. Zrealizowany zostanie projekt „Witajcie w Gminie Lubawka!”. Jego wartość planuje się na kwotę około 68.000 zł (w tym 85% środki unijne, 10% 
budżet państwa, 5% budżet Gminy). Dzięki nowej inicjatywie zostanie wytyczona pierwsza w gminie trasa nordic-walkingowa o długości około  
14 km. Dodatkowo poprowadzona i oznakowana będzie nowa transgraniczna trasa rowerowa (12 km) biegnąca z przejścia turystycznego Žacléř 
Bobr - Niedamirów do zbiornika wodnego Bukówka. W ramach projektu, powstaną także dwie nowe publikacje. 

a) „Gmina Lubawka – start do aktywnego wypoczynku”, promująca Gminę jako idealne miejsce do uprawiania sportów amatorskich 
i  wyczynowych, a  zarazem pokazująca szerokie spektrum możliwości Gminy jako punktu wypadowego do  pobliskich atrakcji turystycznych 
w Polsce i w Czechach. 

b) „Gmina Lubawka – Zielona Brama Sudetów”, opisywać będzie walory przyrodnicze Gminy, a zwłaszcza zagrożone i rzadkie gatunki zwierząt i roślin.
2. Oferta rekreacyjno-sportowa powiększy się dzięki powstaniu „siłowni pod  chmurką” w  Parku Watra. Urządzenia zostaną zakupione 

w ramach dofinansowania z UE (Gmina złożyła wniosek na dotację zadania w wysokości 50.000 zł, oraz zamierza dołożyć do projektu 25.000 
zł środków własnych). Siłownia wyposażona zostanie w 10 urządzeń. Przewiduje się, iż mieszkańcy i turyści będą mogli ćwiczyć „pod chmurką” 
jeszcze w sierpniu tego roku. 

3. Zaplanowano także inwestycje związane z infrastrukturą boisk sportowych: 
a) Na boisku sportowym w  Niedamirowie zostaną wykonane prace ziemno – porządkowe na działce użyczonej przez Gminę ze środków 

z funduszu sołeckiego przy pomocy Gminy Lubawka oraz czynnym udziale mieszkańców i sponsorów.
b) Rozpoczęto realizację projektu obejmującego kompleksową modernizację boiska przy szkole w Miszkowicach. Wartość inwestycji szacuje 

się na 50.000 zł, w tym 23.999,84 zł jest dofinansowywane ze środków UE.
4. Gmina odnawia również odcinki szlaków turystycznych wymagające renowacji. W tym roku PTTK przeprowadzi prace łącznie na odcinku  

30 km, w ramach których zostaną również zamontowane 3 nowe słupy drogowskazowe.
W ramach działań promocyjnych zakupione zostanę nowe gadżety. W tym roku specjalnie dla osób aktywnie wypoczywających będą to 

opaski odblaskowe. 
Życzymy wszystkim Państwu bezpiecznego i aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Lubawka!

Sport
3 kwietnia

W  hali Zespołu Szkół Zawodowych 
i  Ogólnokształcących w  Kamiennej 

Górze rozegrany został finał wojewódzki 
siatkówki chłopców ze szkół ponadgimnazjal-
nych. Kamienną Górę reprezentowała drużyna 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Drużyna 
wywalczyła tytuł wicemistrza województwa.

powiatowa.info/3348

KAMIeNNOGóRZANIe MOGLI LICZyć NA 
WSPARCIe NAWeT BARDZO ORyGINALNyCH 
KIBICóW.

Na Orliku przy Gimnazjum nr 1 w  Ka-
miennej Górze odbyło się losowanie 

drużyn, które wezmą udział w  turnieju piłki 
nożnej szóstoklasistów. Turniej odbędzie się po 
raz czwarty. W tym roku klasy szóste wcielą się 
w drużyny biorące udział w mundialu. 

powiatowa.info/3345

Kamil Respondek (SP Szarocin), Ksa-
wier Respondek (SP Szarocin), Mar-

cel Chmielewski (SP2 Kamienna Góra) 
z  opiekunami: Marcinem Bieńkowskim 
i  Danielem Gontko zajęli drugie miejsce 
w drugim turnieju eliminacyjnym Ogólno-
polskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder 
+ Sport w dwójkach (klasa IV szkoły pod-
stawowej). Zespół awansował do finału wo-
jewódzkiego.

powiatowa.info/3351

4 kwietnia

Zenon Król, prezes MUKN „Pod Stróżą” 
Miszkowice i  dwie zawodniczki, bliź-

niaczki Weronika i Aleksandra Mikołajczyk 
odebrali czek na 5 tys. zł. Czek to nagroda 
w ogólnopolskiej rywalizacji w ramach Syste-
mu Sportu Młodzieżowego. 

Punktację pozwalającą na porównanie 
osiągnięć klubów sportowych z  całej Polski 
prowadzi Ministerstwo Sportu i  Turystyki. 
Sportowcy z Dolnego Śląska zajęli w tym se-
zonie czwarte miejsce w Polsce. MUKN „Pod 
Stróżą” z Miszkowic zajął 10 miejsce w Polsce 
i pierwsze na Dolnym Śląsku wśród klubów 
narciarstwa klasycznego. 

powiatowa.info/3367

W Lubaniu rozegrany został finał strefy 
jeleniogórskiej piłki ręcznej chłopców 

ze szkół ponadgimnazjalnych. W  zawodach 
rywalizowała drużyna Zespołu Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry. 
Kamiennogórzanie zajęli czwarte miejsce.

powiatowa.info/3375

4-6 kwietnia

Łukasz Komornicki i  kamiennogórzanin 
Ernest Górecki jadący samochodem G1 

Racing Chevrolet S10 wygrali rajd Baja Draw-
sko 2014, 1. rundę Rajdowych Mistrzostwa 
Polski Samochodów Terenowych, 1. rundę 
Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Te-
renowych oraz Puchar Polski w Rajdach Baja. 
Zawody odbyły się na poligonie w Drawsku 
Pomorskim.

powiatowa.info/3397

5 kwietnia

Michał Golasiński reprezentant klubu 
„Contender” Nasz Region Kamienna 

Góra wygrał na punkty z  Lom Dagaevem 
podczas gali zawodowej „Slugfest” w Witko-
wie koło Gniezna.           powiatowa.info/3392
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W  hali Zespołu Szkół Zawodowych 
i  Ogólnokształcących w  Kamiennej 

Górze rozegrany został turniej amatorskich 
drużyn w piłce siatkowej o puchar Starosty. Naj-
lepsza okazała się połączona drużyna Zespo-
łu Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących 
i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Dru-
gie miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, trzecie Urzędu Miasta. 

powiatowa.info/3373

5-6 kwietnia

Rozegrana został 18 kolejka piłkarskiej kla-
sy okręgowej.  Olimpia Kamienna Góra : 

łużyce Lubań - 3:0 (1:0) Bramki dla Olimpii: 
Masiel (k), Bocheński, Duda. Hutnik Pieńsk : 
Orzeł Lubawka - 7:1

powiatowa.info/3377
powiatowa.info/3383

6 kwietnia

Rozegrana została 16 kolejka piłkarskiej 
klasy A. Kwisa Świeradów Zdrój : Czarni 

Przedwojów - 2:7. KS Włókniarz Chełmsko 
Śląskie : Woskar Szklarska Poręba / Wojcieszy-
ce - 0:0. Pagaz Krzeszów : Nysa Wolbromek - 
1:1 bramka dla Pagazu Wąchała (44’)

powiatowa.info/3381
powiatowa.info/3382
powiatowa.info/3384

MeCZ W CHełMSKU ZAKOńCZył SIę 
ReMISeM

8 kwietnia

W Głogowie rozegrany został finał wo-
jewódzki szkół podstawowych w  siat-

karskich czwórkach dziewcząt i  chłopców. 
W  rywalizacji chłopców strefę jeleniogórską 
reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 1 z Ka-
miennej Góry. Uczniowie z Kamiennej Góry 
zajęli trzecie miejsce, zdobyli brązowe medale.

powiatowa.info/3398

9 kwietnia

Młodzież z  Zespołu Szkół w  Lubawce 
poznała nową dyscyplinę sportu. Od 

czeskich rówieśników Polacy uczyli się T-ball-
-u. Gra ta ma swoje korzenie w baseballu i jest 
wstępem do rozwijania umiejętności tego sportu.

powiatowa.info/3415

10 kwietnia

W  Świdnicy odbył się finał wojewódz-
ki rozgrywek siatkarskich trójek szkół 

podstawowych dziewcząt i chłopców. W grupie 
chłopców strefę jeleniogórską reprezentowała 
drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 z Kamiennej 
Góry. Kamiennogórzanie zajęli trzecie miejsce. 

powiatowa.info/3431

Na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kamiennej Górze rozegrane zosta-

ły powiatowe zawody w mini piłce siatkowej 
„2” dziewcząt szkół podstawowych. Wygrała 
Szkoła Podstawowa nr 1 z Kamiennej Góry, 
przed reprezentacjami podstawówek z  Lu-
bawki i Marciszowa.

powiatowa.info/3440

11 kwietnia

Na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kamiennej Górze odbył się powiato-

wy finał dwójek siatkarskich chłopców rocznik 
2003 i młodsi. Zawody wygrała drużyna Szko-
ły Podstawowej nr 2 z Kamiennej Góry.

powiatowa.info/3445

12-13 kwietnia

W Andrychowie odbyły się XIX Mistrzo-
stwa Polski OyAMA Karate. Kamienno-

górski Klub Oyama  reprezentowało 5 zawodni-
ków, dwóch zajęło drugie  miejsca, dwóch trzecie. 

powiatowa.info/3489

Piłkarze klasy okręgowej rozegrali 19 kolejkę 
spotkań. Włókniarz Mirsk : Olimpia Kamien-

na Góra – 1:0. Orzeł Lubawka : łużyce Lubań 
– 1:2 (0:0) bramka dla Orła Musiał (karny, 92’). 
Do składu Orła wrócili Łukasz Wincza i Artur 
Pogwizd. Miejsca w tabeli: Olimpia - 3, Orzeł - 13.

powiatowa.info/3458
powiatowa.info/3462
powiatowa.info/3464

13 kwietnia

W Kamiennej Górze odbył się III Bieg 
Zdobywca Góry Parkowej. Start i metę 

wyznaczono na miejskim stadionie. Trasę wy-
znaczono ulicami miasta, terenami zielonymi 
oraz przez podziemną trasę turystyczną. Bieg 
wygrał Kamil Makoś z Bolesławca, drugi był 

kamiennogórzanin Łukasz Kondratowicz. 
Na starcie stanęło prawie 300 zawodników.

Na stadionie rozegrane zostały również 
biegi dla dzieci na dystansach 100 i 200 me-
trów. Imprezie sportowej towarzyszył piknik 
militarny. Bieg poprzedziło uroczyste otwarcie 
stadionu po remoncie. W  ramach programu 
„Dolny Śląska dla królowej sportu” zmoderni-
zowana została lekkoatletyczna część obiektu.

powiatowa.info/3454,
powiatowa.info/3455

KAMIL MAKOŚ

Piłkarze klasy A rozegrali 17 kolejkę spotkań. 
Pagaz Krzeszów : Gryf Gryfów Śląski – 

0:2. Chojnik Jelenia Góra : Włókniarz Chełm-
sko Śląskie – 0:3 (0:1) bramki dla Włókniarza 
Marcin Wójcik (27’), Marcin Aulich (65’) 
i  Mateusz Nowak (87’). Czarni Przedwojów 
: Olimpia II Kowary – 1:0. Miejsca w  tabeli: 
Włókniarz - 4, Czarni - 5, Pagaz - 13.

powiatowa.info/3463
powiatowa.info/3457

Na Orliku przy ul. Lubawskiej w Kamien-
nej Górze rozegrany został turniej piłkar-

skich orlików. Do rywalizacji przystąpiło pięć 
drużyn. Zawody wygrała Pogoń Świerzawa. 
Drugie miejsce zajęła Olimpia Kamienna 
Góra, trzecie Bóbr Marciszów, a piąte Czarni 
Przedwojów. 

powiatowa.info/3471

19 kwietnia

W 20 kolejce klasy okręgowej rozegrane 
zostały derby powiatu kamiennogór-

skiego. Olimpia Kamienna Góra : Orzeł Lu-
bawka – 4:0 (1:0) bramki: Grzesiak, Zarzecki 
(x2), Buda.

powiatowa.info/3528

W DeRBACH LePSI ByLI GOSPODARZe



W
ejdź na w

w
w

.                                               czytaj pierw
szy, oglądaj i kom

entuj           Zaw
sze aktualne inform

acje

Kw i e c i e ń  2 0 1 4      K ro n i k a  Z i e m i  K a m i e n n o g ó r s k i e j

 14

Projekt pt. „10 lat w Unii Europejskiej. Dekada rozwoju i współpracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

10 lat w Unii Europejskiej. Dekada rozwoju i współpracy
Maj 2014 roku kończy pierwsze dziesięciolecie członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej. Jedną z korzyści wynikających z eu-
ropejskiej integracji jest możliwość pozyskiwania zewnętrznych 
środków na inwestycje i tzw. projekty miękkie.

 Gmina Kamienna Góra co roku realizuje kilka zadań dofinansowa-
nych z różnych unijnych programów. Najbardziej widocznym efektem 
są inwestycje związane z rozbudową infrastruktury drogowej i wodo-
ciągowej, inwestycje w infrastrukturę komunalną, modernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej (świetlice, domy kultury, szkoły), ale 
także w sferę społeczną. Ostatnie 10 lat to dla Polski, w tym również 
dla gminy wiejskiej Kamienna Góra, okres znaczącego rozwoju, pozy-
tywnych zmian, ale także nauki dotyczącej pozyskiwania i rozliczania 
środków zewnętrznych. Dzięki unijnym funduszom na terenie gmi-
ny powstały punkty przedszkolne, placówki oświatowe doposażone 
zostały w sprzęt informatyczny i dydaktyczny, ze wsparcia korzystają 
również jednostki podległe gminie, takie jak: Zespół Obsługi Placó-
wek Oświatowych, Centrum Biblioteczno-Kulturalne, czy Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszej dekadzie członkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej gmina Kamienna Góra zrealizowała prawie 60 
projektów, pozyskując łącznie ponad 11,8 mln zł. 

Z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, gmina reali-
zuje projekt informacyjny pt. „10 lat w UE. Dekada rozwoju i współpracy”. 

Jego zamierzeniem jest podsumowanie ostatniej dekady, prezentacja 
zrealizowanych projektów, a także podsumowanie współpracy z part-
nerami czeskimi (Bernartice, Lampertice, Svoboda nad Upą), z którymi 
gmina realizuje transgraniczne inicjatywy o charakterze kulturalnym, 
turystycznym i społecznym.  Ma temu służyć kampania informacyjna 
docierająca do wszystkich mieszkańców regionu, która poprzez różne 
narzędzia takie jak: wydawnictwo, film, internet i prasa, prezentować 
będzie wpływ UE i jej instrumentów finansowych na kształt współcze-
snej Polski i regionu. 

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Nysa. Gmina udostępniła właśnie publika-
cję, w  której zebrane zostały informacje o  wszystkich zrealizowa-
nych w minionym dziesięcioleciu projektach. Zebranie tych danych 
w jednym miejscu pozwala na poznanie realnych korzyści płynących 
z członkostwa w Unii Europejskiej. Publikacja dostępna jest w urzę-
dzie gminy na specjalnym stojaku.

Oprócz tradycyjnej, papierowej publikacji, dane zaprezentowane 
zostały również na stronie internetowej gminy www.gminakamien-
nagora.pl w zakładce „10 lat w Unii Europejskiej”. Powstał również film 
pokazujący efekty unijnego członkostwa. 

Projekt realizowany jest we współpracy z czeską gminą Svoboda 
nad Upą. 
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Rozegrana została 18 kolejka piłkarskiej kla-
sy A. Gryf Gryfów Śląski : Czarni Przed-

wojów – 5:3 Włókniarz Chełmsko Śląskie : 
Lechia Piechowice – 0:0. KS łomnica : Pagaz 
Krzeszów – 4:1

powiatowa.info/3527
powiatowa.info/3531

26 kwietnia

Kamiennogórzanin Łukasz Kondratowicz 
wygrał Grand Prix Karkonoskiej Pań-

stwowej Szkoły Wyższej w  Jeleniej Górze. 
Rozgrywany na dystansie 10 km bieg ukoń-
czyli również Andrzej Popławski ( Jarkowice) 
i Barbara Walus (Lubawka).

powiatowa.info/3620

Artur Gawroński, Maciej Karwacki, 
Andrzej Kubielewicz, Robert Osojca, 

Arkadiusz Dybiec i  Zenobia Kubielewicz 
z Kamiennogórskiej Grupy Biegowej uczest-
niczyli w Biegu na Zamek Grodno w Zagórzu 
Śląskim. A. Gawroński zajął trzecie miejsce.

powiatowa.info/3618

Marcin Krzywonos (Lubawka) i  Alek-
sander Siemiński (Kamienna Góra) 

uczestniczyli w VIII Trzebnickim Maratonie 

Rowerowym „Żądło Szerszenia”. Kolarze ry-
walizowali na szosowej trasie o długości 75 km. 

powiatowa.info/3621

W  Jeleniej Górze odbyły się walki  
w formule K1. Zawodnicy Contender 

MMA Nasz Region Kamienna Góra wywal-
czyli aż sześć medali. Na zawody pojechali: 
Dominik Koczan (17 lat), Michał Koczan (14 
lat), Monika Postrożny (17 lat), Maciej Kali-
ciński (18 lat), Michał Oleksy (15 lat) i Janusz 
Zięba (17 lat).                   powiatowa.info/3633

26-27 kwietnia

Rozegrana została 21 kolejka piłkarskiej kla-
sy okręgowej. Czarni Lwówek Śląski : Mitex 

Podgórzyn – 1:0. Włókniarz Leśna : Orzeł Lu-
bawka – 5:0. W tabeli Olimpia zajmuje 4 miej-
sce, a Orzeł 13.

powiatowa.info/3637

27 kwietnia

Piłkarze klasy A  rozegrali 19 kolejkę spo-
tkań. Pagaz Krzeszów : Piast Bolków – 0:2. 

Nysa Wolbromek : Włókniarz Chełmsko Ślą-
skie – 3:1. Orzeł Mysłakowice : Czarni Przedwo-

jów – 3:1. Włókniarz zajmuje 5 miejsce, Czarni 
- 8, Pagaz - 14.                 powiatowa.info/3619

powiatowa.info/3636

29 kwietnia

Na stadionie przy ul. Słowackiego w Ka-
miennej Górze rozegrane zostały powia-

towe zawody w  czwórboju lekkoatletycznym 
uczennic ze szkół podstawowych. Czwórbój 
to biegi na 60 i 600 metrów, skok w dal i rzut 
piłeczka palantową. Zawody wygrała drużyna 
Szkoły Podstawowej z Krzeszowa, która repre-
zentować będzie powiat na zawodach wyższe-
go szczebla.                      powiatowa.info/3655

30 kwietnia

Chłopcy ze szkół podstawowych uczestni-
czyli w powiatowych zawodach w czwór-

boju lekkoatletycznym. Zawody odbyły się na 
stadionie przy ul. Słowackiego w  Kamiennej 
Górze. Czwórbój chłopców to biegi na 60 i 1000 
metrów, skok w dal i  rzut piłeczką palantową. 
Zawody wygrała drużyna Szkoły Podstawowej 
nr 2 z  Kamiennej Góry, która reprezentować 
będzie powiat na zawodach wyższego szczebla.

powiatowa.info/3656

Sport
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Dawno temu…

ReKLAMA

Straż pożarna
W kwietniu strażacy odnotowali 178 interwencji. Gasili 106 pożarów, w tym 83 małe, 23 średnie i 2 duże. 

Pozostałe interwencje (67) związane były z miejscowymi zagrożeniami, w  tym 5 małymi i 62 lokalnymi. 
Podczas akcji strażacy odnaleźli dwie ofiary śmiertelne i pięcioro rannych. Pięć akcji rozpoczętych zostało po 
fałszywych alarmach. 

Policja
W kwietniu w powiecie kamiennogórskim odnotowane zostały 32 przestępstwa należące do grupy 7 naj-

bardziej uciążliwych, w tym 1 rozbój, 16 kradzieży (jedna kradzież samochodu), 5 przypadków uszkodzenia 
mienia, 9 kradzieży z włamaniem, jedna bójka/pobicie nie było przypadków uszkodzeń ciała. W kwietniu nie 
było zabójstw i gwałtów. Policjanci interweniowali przy dwóch wypadkach samochodowych, w których zgi-
nęła jedna osoba oraz przy 24 kolizjach. Zatrzymali siedmiu nietrzeźwych kierowców. W kwietniu policjanci 
interweniowali 424 razy.

Powiatowy Urząd Pracy
Od początku roku zarejestrowanych zostało 1738 bezrobotnych (od stycznia do kwietnia 2013 r. 1902), 

w tym 802 kobiety (o 67 mniej niż przed rokiem), 428 osób do 25 roku życia (spadek o 58 osób), 400 po-
wyżej 50 lat (spadek o 14 osób), 1570 osób (o 143 mniej niż przed rokiem) rejestrowało się po raz kolejny.  
W pierwszych czterech miesiącach 2014 roku z ewidencji wyłączonych zostało 1804 bezrobotnych (o 7 więcej 
niż w tym samym okresie 2013 roku), w tym 286 kobiet (314 w 2013 roku), 676 w związku z podjęciem pracy 
(spadek o 17 osób), 1804 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do pracy (wzrost o 7 osób).  Na koniec 
kwietnia 2014 roku zarejestrowanych było 2931 bezrobotnych, na koniec kwietnia 2013 liczba ta wynosi-
ła 3500. To kolejny miesiąc spadku liczby bezrobotnych (koniec stycznia 3347, lutego 3345, marca 3207).  
Na koniec marca 2014 stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 21,7%, w województwie 13,3%, w kraju 13,5%.

powiatowa.info
Według danych google analytics portal powiatowa.info odwiedziło w marcu 34 328 osób. Statystyki odno-

towały 177 169 sesji/wizyt i 443 089 odsłon.

 W 1768 r. silne mrozy zniszczyły za-
siewy w całej okolicy. 

16.04.1880 wichura sprawiła, że Ka-
mienna Góra doznała wiele szkód, wiatr 
wyrywał drzewa z  korzeniami, niszczył 
dachy, wyrwana z korzeniami lipa uszko-
dziła budynki fabryki Methnera.

Do 1.04.1883 jedyną firmą w mieście 
posiadającą połączenia telefoniczne oraz 
oświetlenie elektryczne w pomieszczeniach 
biurowych był zakład Methnera. Wyżej 
wymieniona data wyznacza dalszy rozwój 
tej technologii w Kamiennej Górze.

1.04.1889 r. zniesiono czesne w szko-
łach powszechnych Kamiennej Góry.

7.04.1903 r do Kamiennej Góry 
włączone zostały Daleszów Dolny (oko-
lice ulicy Nadrzecznej) oraz Czadrówek. 
Miasto powiększyło powierzchnię z  365 
do 1160 hektarów. Warunkami połącze-
nia było obniżenie podatków, utrzymanie 
niezależnych okręgów wyborczych oraz 
budowa szkoły dla dzieci z Daleszowa.

19.04.1903 r. mieszkańców zaskoczyła 
burza śnieżna, trwająca 36 godzin. W wy-
niku śnieżycy zasypało linie kolejowe, 
niektóre pociągi trzeba było odkopywać 
ponieważ do połowy wysokości utknęły 
w śniegu.




