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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

Maj
Dzień po dniu

2014
m 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  5 / 2 0 1 4

1 maja

Ruszyło wakacyjne kolejowe połączenie Je-
leniej Góry i Wrocławia z czeskim Trut-

novem m.in. przez Kamienną Górę, Lubawkę 
i  Sędzisław. Szynobus Kolei Dolnośląskich 
kursować będzie do 31 sierpnia w weekendy 
i  święta. Każdego dnia zaplanowane zostały 
trzy pary połączeń.

powiatowa.info/3661

POłąCZeNIe OBSłUGUJe KOLeJ 
DOLNOŚLąSKA

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów 
majówki w Lubawce. Z powodu opadów 

deszczu imprezę przeniesiono do Domu Kul-
tury. Zmiana lokalizacji wymusiła rezygnację 
z części atrakcji. Odbyły się pokazy dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów, konkursy i zabawy 
dla dzieci. Zorganizowany został pokaz baniek 
mydlanych i tworzenia zwierząt z balonów.

powiatowa.info/3664

PODCZAS MAJóWKI WySTąPILI 
CZłONKOWIe GRUP DZIAłAJąCyCH PRZy 
DOMU KULTURy

2 maja

W Krzeszowie odbył się XXI Diecezjalny 
Festiwal Piosenki Religijnej i  Patrio-

tycznej „Bogu niech będą dzięki za kanoniza-
cję Jana Pawła II”. W kategorii zespołów dzie-
cięcych zaprezentowało się 8 wykonawców. 
Pierwsze miejsce zajął Dominik Budziński 
z Lubszy. W grupie zespołów młodzieżowych 
zaśpiewało 4 wykonawców. Wygrał chór Con-
tabile  z Polkowic. Prezentowały się również 
zespoły folklorystyczne.

powiatowa.info/3673

Prawie 250 osób uczestniczyło w koncercie 
„Akustik Trio” w  Domu Kultury w  Lu-

bawce. Wystąpiła Renata Przemyk, która 
z  dwoma muzykami zaproponowała zabawę 
dźwiękami i  prezentacje znanych utworów 
w nowych aranżacjach.

powiatowa.info/3672

ReNATA PRZeMyK

Rozstrzygnięta została trzecia edycja kon-
kursu „Tam gdzie ja – tam moja flaga”. Ce-

lem konkursu jest m.in. promowanie święta flagi 
państwowej, promowanie tożsamości.  W kate-
gorii – dzieci przedszkolne, laureatami zostali: 
Maja Oleksy i Oliwia Dalecka  (Przedszkole 
nr 3) i Jessica Cholewińska (Przedszkole nr 2). 
W kategorii – uczniowie klas I – IV: Anna Że-
lazko (SP nr 2) oraz Maja Basta i Marcel Bre-
itenfellner (SP nr 1 ). W kategorii uczniowie kl. 
V – VI: Alicja Żelazko (SP nr 2) oraz Sandra 
Burska i Patrycja Schabińska (SP nr 1).

powiatowa.info/3674

KONKURS ROZSTRZyGNIęTO W DNIU FLAGI
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W  Centrum Biblioteczno-Kulturalnym 

w  Pisarzowicach wystawiony został 
program wokalno-muzyczny poświęcony 
świętom obchodzonym w  maju. Po przed-
stawieniu młodzi aktorzy przeszli przez wieś 
z flagami narodowymi.

powiatowa.info/3675

3 maja

W Muzeum Tkactwa odbyła się promo-
cja książki „Tajemncza Antonówka”. 

Wydawnictwo powstało z  inicjatywy gminy 
Kamienna Góra. Tekst, na podstawie skrom-
nych zasobów archiwalnych i rozmów z miesz-
kańcami, przygotował Jan Lubieniecki. 

powiatowa.info/3678

JAN LUBIeNIeCKI

W Centrum Kultury w Kamiennej Gó-
rze odbył się koncert kwartetu Ro-

manticello „Muzyka Polska”. Przed występem 
z widzami o Polsce i patriotyzmie rozmawiał 
Józef Wiłkomirski założyciel i wieloletni dy-
rektor Filharmonii Sudeckiej.  

powiatowa.info/3679

JóZeF WIłKOMIRSKI

Grupa miłośników czytania z  Krzeszowa 
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji 

„Odjazdowy Bibliotekarz”. Pomimo fatalnej 
pogody pokonała na rowerach trasę Krze-
szów-Gorzeszów (Głazy Krasnoludków)-
-Krzeszów.

powiatowa.info/3681

5-23 maja

W  Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zespole Szkół Zawodowych i Ogól-

nokształcących trwała pisemna część egzami-
nów dojrzałości.

powiatowa.info/wiadomosci/egzaminy

6 maja

Podczas sesji rady powiatu głos zabrał rad-
ny gminy Marciszów Dawid Chęciński 

starający się o poprawienie wyremontowanego 
mostku na ul. Spółdzielczej w  Marciszowie. 
W obradach uczestniczyła również reprezen-
tacja mieszkańców Domanowa i  Pustelnika 
starających się o remont drogi powiatowej do 
Gostkowa. 

powiatowa.info/3711

DAWID CHęCIńSKI

7 maja

Wiesław Cepielik zastępca wójta Mar-
ciszowa odebrał symboliczny czek na 

100 tys. zł. Pieniądze przyznał sejmik woje-
wództwa dolnośląskiego na dofinansowanie 
zakupu nowego wozu bojowego dla strażaków 
ochotników. Samochód kosztować ma ponad 
600 tys. zł. Połowa zapisana została w gmin-
nym budżecie. O resztę samorządowcy starają 
się w różnych instytucjach.

powiatowa.info/3720

8 maja

W  Społecznym Gimnazjum eduka-
cji europejskiej w  Kamiennej Górze 

odbył się konkurs „Ja europejczyk”. Imprezę 
zorganizowano z  okazji 10-lecia przystąpie-
nia Polski do Unii europejskiej. Każda z klas 
reprezentowała inne unijne państwo. Mło-
dzież zaprezentować musiała m.in. żywą flagę 
„swojego” kraju i narodowe hasło. Jury oceniało 
również zaangażowanie klasy w  kibicowanie 
swojej reprezentacji.

powiatowa.info/3727

Do Kamiennej Góry przyjechała dwudzie-
stoosobowa grupa młodzieży z niemiec-

kiego Schramberga. Wizyta zorganizowana 
został w ramach wymiany młodzieży z Zespo-
łem Szkół Ogólnokształcących. Wizyta trwała 
6 dni. Goście nocowali u polskich rówieśników. 

powiatowa.info/3743

9 maja

Przy drodze Pustelnik-Gostków odbyło się 
spotkanie mieszkańców okolicznych wsi 

z  samorządowcami. Mieszkańcy domagają się 
remontu drogi. Spotkanie zaaranżowane zosta-
ło w ramach programu Akcja-Reakcja emito-
wanego przez Polskie Radio Wrocław. Z miesz-
kańcami spotkali się przedstawiciele starostwa 
wałbrzyskiego i  gminy Marciszów. Zabrakło 
reprezentacji starostwa Kamienna Góra.

powiatowa.info/3736

10 maja

W Lubawce, Chełmsku Śląskim i Misz-
kowicach gościła Lidia Geringer de 

Oedenberg, europarlamentarzystka, kandy-
datka w  wyborach do Parlamentu europej-
skiego. W  towarzystwie Andrzeja Świątka 
i członków stowarzyszenia Razem odwiedziła 
atrakcyjne, ale wymagające wsparcia, miejsca.

powiatowa.info/3750

LIDIA GeRINGeR De OeDeNBeRG 
I  ANDRZeJ ŚWIąTeK

Kamiennogórscy strażacy zaprosili miesz-
kańców na Dzień Otwarty. Przed straż-

nicą prezentowali sprzęt, m.in. samochody 
kupione dzięki unijnym dofinansowaniom. 
Odbyły się również pokazy umiejętności stra-
żackich. Dzień Otwarty zorganizowany został 
z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii eu-
ropejskiej.

powiatowa.info/3752

Ze STRAżAKAMI CHęTNIe BAWIły SIę 
DZIeCI

W Szkole Podstawowej numer 2 w Ka-
miennej Górze odbyła się Biesiada 

europejska - zakończenie projektu „Z kulturą 
w europie”. Dzieci wcieliły się w role miesz-
kańców krajów należących do Unii. Na Biesia-
dę przybyła europosłanka Lidia Geringer de 
Oedenberg.

powiatowa.info/3753

Dzień po dniu
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11 maja

W  Chełmsku Śląskim obchodzony był 
jubileusz święceń kapłańskich księdza 

proboszcza Stanisława Kowalskiego. Posługę 
kapłańską w Chełmsku ks. Stanisław Kowalski 
pełni od prawie 9 lat. 

powiatowa.info/3764

KS. STANISłAW KOWALSKI

W Krzeszowie odbyła się pierwsza piel-
grzymka motocyklowa. Pod bazyliką 

zaparkowało ok. trzydziestu motocykli róż-
nych marek.

powiatowa.info/3755

13 maja

W powiecie kamiennogórskim gościł Je-
rzy Tutaj, członek zarządu wojewódz-

twa dolnośląskiego, kandydat do Parlamentu 
europejskiego. Obejrzał inwestycje prowa-
dzone w Lubawce i Kamiennej Górze przez 
spółkę Sanikom. W starostwie spotkał się z sa-
morządowcami.

powiatowa.info/3784
powiatowa.info/3787

JeRZy TUTAJ

14 maja

Przedstawiciele miasta Kamienna Góra 
i  komendy powiatowej policji podpisa-

li porozumienie o  dofinansowaniu (9600 zł) 
przez miejski samorząd dodatkowych policyj-
nych patroli. Funkcjonariusze patrolować będą 
ulice miasta od czerwca do września.

powiatowa.info/3817

15 maja

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kamiennej 
Górze odebrali tablicę multimedialną. 

Urządzenie było nagrodą w projekcie eduka-
cyjnym „żyj smacznie i zdrowo”.

powiatowa.info/3818

15-16 maja

Ewelina Sowa, Kasia Bonarska, Arletta 
Łukaszewska, Monika Kmiecik ucznio-

wie ZSZiO wraz z  opiekunem Tomaszem 
Wyszomirskim wzięli udział w  kolejnych 
warsztatach w ramach projektu Akcent@com. 
Tym razem młodzież z Polski i Czech spotkała 
się w Bedrichovie w Czechach.

powiatowa.info/3857

16 maja

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej 
Górze odbył się VIII Powiatowy Kon-

kurs Muzyczny „Wartości Narodowe w Muzyce 
Polskiej”. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła 
życia i  twórczości Fryderyka Chopina.  Kon-
kurs wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Starych Bogaczowicach w składzie: Aleksan-
dra Gaber, Patrycja Wójcikiewicz, Lena Kuź-
ma, nauczyciel Anna Palczak-Skwarek.

powiatowa.info/3841

ZWyCIęZCy KONKURSU

Uczniowie klasy Vf Szkoły Podstawowej 
nr 1 w  Kamiennej Górze uczestniczyli 

w  wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego 
Centrum edukacji ekologicznej w Karpaczu. 
Cykl wyjazdów organizuje Zarząd Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzie-
żowych w Kamiennej Górze przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 
Opiekunami młodzieży byli Sławomir Sko-
tarczak – wychowawca klasy oraz Jerzy Ru-
bach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

powiatowa.info/3859

W kamiennogórskim starostwie odbyło się 
podpisanie umowy w sprawie remontu 

drogi Czadrów-Krzeszów. Prace wykona Su-
deckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
z Jeleniej Góry. Remont trwać ma 140 dni.

powiatowa.info/3835

17 maja

W  Chełmsku Śląskim zorganizowany 
został Dzień Strażaka dla strażaków 

ochotników z  powiatu kamiennogórskiego. 
Z  powodu pogody, obfitych opadów deszczu, 
uroczystości odbyły się w kościele. Po mszy stra-
żacy odebrali odznaczenia. Dzień Strażaka po-
łączony został z obchodami 50-lecia jednostki 
OSP w Chełmsku Śląskim. Jednostka powstała 
w listopadzie 1964 z przekształcenia straży po-
żarnej w miejscowych zakładach lniarskich.

powiatowa.info/3845

DRUH PIOTR WIKTOROWSKI

W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Gó-
rze odbyła się konferencja „Psychoon-

kologia w   leczeniu onkologicznym - teoria 
i  praktyka”. Była to już czwarta konferencja 
poświęcona psychoonkologii zorganizowana 
w  Kamiennej Górze przez Powiatowe Cen-
trum Zdrowia i  Stowarzyszenie Wspierania 
Psychoonkologii „życie”. Wykłady przygoto-
wali dr Mariusz Wirga (USA), dr Maciej Ski-
biński (Poznań) i Marta Stefaniak (Poznań).

powiatowa.info/3843

18 maja

W  Chełmsku Śląskim odbył się cykl 
imprez pod wspólnym hasłem „Przez 

miłość do świętości”. Przez cały dzień miesz-
kańcy wsi dziękowali za kanonizacje papieża 
Jana Pawła II. Kulminacją był koncert zorgani-
zowany w chełmskim kościele, w którym wy-
stąpili mieszkańcy od dzieci po seniorów.

powiatowa.info/3850

21 maja

W Przedwojowie, w gospodarstwie pań-
stwa Ditterlów obradowała komisja 

rolnictwa i obszarów wiejskich sejmiku woje-
wództwa dolnośląskiego. Obrady prowadziła 
przewodnicząca komisji Iwona Krawczyk. 
Radni poznali rolniczą specyfikę powiatu zna-
nego z produkcji mleka.

powiatowa.info/3882

I. KRAWCZyK Z WłAŚCICIeLAMI 
GOSPODARSTWA
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Tradycje PKS Kamienna Góra sięgają 1946 roku. Obecnie firma 
działa w  formie spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością. Jedy-
nym właścicielem jest Starostwo Kamienna Góra.

PKS Kamienna Góra wykonuje przewozy osobowe i towarowe 
na terenie Polski i za granicą. Od 1990 roku jest członkiem Zrzesze-
nia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Polskiej Izby 
Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.

Na terenie PKS Kamienna Góra działa również stacja paliw oraz 
sklep z częściami i akcesoriami motoryzacyjnymi. W stałej sprze-
daży są: paliwa  najwyższej jakości, oleje silnikowe renomowanych 
firm, opony i części  do samochodów osobowych, dostawczych 
i ciężarowych, płyny eksploatacyjne, akcesoria i kosmetyki  samo-
chodowe.

Wysoką pozycję w  branży potwierdzają certyfikaty: Rzetelna 
Firma, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz prestiżowe na-
grody Gazele Biznesu 2012 oraz, uzyskany czterokrotnie, Dolno-
śląski Certyfikat Gospodarczy.

Firma zatrudnia ponad 220 osób. Najliczniejszą grupę pracow-
ników stanowią kierowcy autobusów. PKS Kamienna Góra obsłu-
guje regularne linie, przewozy dzieci do szkół na terenie 11 gmin 
(w tym tak odległych jak Świerzawa i Strzegom) oraz wyjazdy tury-
styczne. Do międzynarodowych przewozów turystycznych firma 
przygotowała 18 nowoczesnych, wysokopokładowych autoka-
rów renomowanych marek: Volvo, Bova, Neoplan.

Przewozy towarowe zapewniają 40% przychodów spółki. PKS 
Kamienna Góra dysponuje 34 nowoczesnymi ciągnikami siodło-
wymi Scania z naczepami. Firma jest w stanie przetransportować 
towar na terenie całej Unii Europejskiej i nie tylko.

PKS Kamienna Góra utrzymuje również warsztaty. Serwisowa-
ne są w nich pojazdy należące do firmy. Warsztaty świadczą także 
usługi dla klientów zewnętrznych. PKS posiada autoryzowane ser-
wisy  BPW, SAF, WABCO, WEBASTO, EBERSPACHER, JOST KNORR, 
BREMSE. Firma prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów,  

myjnię,  serwis ogumienia,  posiada uprawnienia na legalizację ta-
chografów i ograniczników prędkości.   

O rynkowej pozycji PKS Kamienna Góra świadczy zaintereso-
wanie branżowych firm corocznymi Spotkaniami Branży Trans-
portowej. Czwarta edycja tej imprezy odbyła się 23 maja 2014 
roku. Swoje produkty wystawiło 13 przedsiębiorstw. Najnowsze 
samochody ciężarowe i robocze zaprezentowali m.in. Mercedes, 
Scania, Volvo. Swoje produkty prezentowali m.in.: MP Parts, ZAP 
Sznajder Batterien, JMK sp. z o.o., Fomar, Fuchs, Inrecars S.A., Febi 
i Winkler. Uczestnicy spotkania mogli uczestniczyć w branżowej 

konferencji. Wykłady zorganizowane zostały na trzech salach, każ-
dy mógł więc znaleźć interesujący temat.

Dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 
osobom biorącym udział w tegorocznym spotkaniu udostępnio-
no symulatory dachowania, zderzenia i jazdy  
pod wpływem alkoholu.

TRADYCJA, NOWOCZESNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO

Wśród uczestników spotkania rozlosowano lot balonem

Uczestnicy IV edycji spotkań branży transportowej

Edward Kaczor prezes zarządu PKS Kamienna Góra sp. z o.o.
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W  parku przy Al. Wojska Polskiego 

w  Kamiennej Górze stanęły namioty 
i  stoiska przygotowane przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych oraz powiatowe i miej-
skie instytucje zajmujące się pomocą osobom 
niepełnosprawnym. Osoby odwiedzające park 
mogły poznać zakres działania wystawców.

powiatowa.info/3886

W kamiennogórskim starostwie odbyło się 
spotkanie w sprawie remontu drogi Pu-

stelnik-Gostków. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele starostw w Kamiennej Górze i Wał-
brzychu. Nie zapadły żadne konkretne decyzje.

powiatowa.info/3972

22 maja

Radni Kamiennej Góry udzielili burmistrzo-
wi Krzysztofowi Świątkowi absolutorium 

za 2013 rok. Atmosfera była tak nerwowa, że 
głosowanie trzeba było powtórzyć z  powodu 
błędnego policzenia głosów. Dochody wyko-
nane zostały w 93% (56,7 mln zł), a wydatki 
w 84% (54,4 mln zł). W 2013 roku miasto za-
ciągnęło 900 tys. zł długoterminowych kredy-
tów i pożyczek, a spłaciło 4,2 mln zł. Na koniec 
roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
długoterminowych wynosiły 18,2 mln zł.

Sprawozdanie finansowe i z wykonania bu-
dżetu radni przyjęli jednogłośnie. W kolejnym 
głosowaniu policzono, że 14 radnych było za 
udzieleniem burmistrzowi absolutorium, a  7 
przeciwko. Radni zgłosili jednak zastrzeżenie 
do podanych wyników głosowania. Po wzno-
wieniu obrad  głosowanie zostało powtórzone. 
Tym razem za udzieleniem absolutorium doli-
czono się 15 głosów, 6 przeciwko.

powiatowa.info/3896

KRZySZTOF ŚWIąTeK

Angelika Fujar (IIb) i Patrycja Podobiń-
ska (IIa) uczennice Gimnazjum nr 1 

w  Kamiennej Górze otrzymały wyróżnienie 
w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycz-
no-Literackim „Polak to brzmi dumnie” pod 
hasłem „Mój bohater”. Opiekunką uczennic 
była Beata Majda.

powiatowa.info/3894

Na dziedzińcu Muzeum Tkactwa w  Ka-
miennej Górze zorganizowane zostały 

obchody Dnia Strażaka dla funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Gó-

rze. Strażacy odebrali na muzealnym dziedziń-
cu odznaczenia i awanse. Co roku kamienno-
górska jednostka odnotowuje ok. 1000 zdarzeń.

powiatowa.info/3898

PIOTR KRUPA

W Muzeum Tkactwa z sympatykami spo-
tkał się Artur Borodacz, kandydat Ru-

chu Narodowego do Parlamentu europejskiego.
powiatowa.info/3899

ARTUR BORODACZ

23 maja

W  PKS Kamienna Góra odbyło się IV 
Spotkanie Branży Transportowej. Swo-

je produkty wystawiło 13 firm m.in. Mercedes, 
Scania, Volvo. Na placu PKS można było sko-
rzystać z  symulatorów zderzenia, dachowania 
i poruszania się pod wpływem alkoholu. Wła-
ściciele samochodów mogli skorzystać z  bez-
płatnego przeglądu i taniej kupić paliwo.

powiatowa.info/3916

eDWARD KACZOR PReZeS PKS KAMIeNNA 
GóRA

Na brzegu zbiornika Bukówka odbył się 
pierwszy dzień imprezy „Jedziemy na 

Bukówkę”. W ramach akcji „Śmieci na wysy-
pisko” dzieci ze szkół podstawowych pozbie-
rały śmieci rozrzucone na brzegach zbiornika. 
Zwycięzcy, Zespół Szkół Specjalnych z  Ka-
miennej Góry, otrzymali od starostwa czek na 
1000 zł. Uczniowie tej szkoły uzbierali 162,9 
kg śmieci. Rozstrzygnięte zostały również 

konkursy plastyczne. Odbył się „ekologiczny 
Konkurs Sportowy”.

powiatowa.info/3914

ZWyCIęZCy KONKURSU „ŚMIeCI NA 
WySyPISKO”

Uczniowie klasy IVf Szkoły Podstawowej 
nr 1 w  Kamiennej Górze uczestniczyli 

w wycieczce edukacyjnej. Młodzież pojechała 
na zajęcia prowadzone przez Grażynę Kuras 
w  Proboszczowie. Wycieczka zorganizowana 
została przez Zarząd Oddziału Polskiego To-
warzystwa Schronisk Młodzieżowych w Ka-
miennej Górze przy wsparciu finansowym 
Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Opiekuna-
mi młodzieży byli: Zbigniew Lema – wycho-
wawca klasy oraz Jerzy Rubach.

powiatowa.info/3935

MłODZIeż UCZeSTNICZyłA W 
ZAJęCIACH eDUKACyJNyCH

24 maja

Drugiego dnia imprezy „Jedziemy na Bu-
kówkę” odbyły się zawody wędkarskie 

„Zielony Szczupak Bukówki”. Udział wzięło 
55 zawodników, którzy złowili 45 ryb, w tym 2 
szczupaki. Klasyfikację samorządową i puchar 
przechodni wygrała drużyna gminy Osiecznica.  
W klasyfikacji indywidualnej wygrał Mariusz 
Mucha, który był najlepszy również w  walce 
o  puchar przechodni dyrektora Takata Parts 
w Krzeszowie i puchar lubawskiego koła PZW.

powiatowa.info/3920

NAJLePSZA DRUżyNA SAMORZąDOWA

Dzień po dniu
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Miejskie Przedsiębiorstwo 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 

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Kamiennej Górze uruchomiona została w 1997 
roku. Jest administrowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z  o.o.  Obiekt jest usytuowany w  północno – zachodniej części miasta, na 
lewym brzegu rzeki Bóbr. 

Obiekt jest wysokosprawną, mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków 
w  podwyższonym usuwaniem biogenów o  przepustowości 14.730 m3/dobę. Jest 
zaliczana do grupy oczyszczalni o RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) od 15.000 
do 99.999 RLN i jest ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  
Na oczyszczalnię dopływają ścieki komunalne z miasta Kamienna Góra, w tym ścieki 
przemysłowe z  zakładów branży włókienniczej, mleczarskiej, spożywczej, a  także 
wody opadowe i  roztopowe, gdyż część kanalizacji miejskiej stanowi kanalizacja 
ogólnospławna. 

Na oczyszczalni zastosowano dwustopniowy proces oczyszczania biologicznego 
w  oparciu o  osad czynny i  złoża biologiczne. Ścieki odprowadzane są kolektorem 
odpływowym o długości ok. 10 km. do rzeki Bóbr. 

Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi powstającymi na oczyszczalni 
w procesie mechaniczno – biologicznej oczyszczania ścieków oparta jest na stabilizacji 
beztlenowej osadów w  komorach fermentacyjnych, ich odwodnieniu i  higienizacji. 
Obsługa techniczno – eksploatacyjna jest całodobowa. 

Oczyszczalnia jest obecnie modernizowana. Wymieniane są urządzenia energochłonne 
na bardziej ekonomiczne, o  większej wydajności, lepiej przystosowane do pracy 
w ekstremalnych warunkach.

Po 17 latach eksploatacji wymieniono kraty mechaniczne, na których odbywa się 
proces usuwania ze ścieków substancji stałych, o  stosunkowo dużych wymiarach. 
Obecność takich zanieczyszczeń mogła by spowodować zakłócenia pracy oczyszczalni 
lub awarię kolejnych urządzeń. 

Rozdzielenie substancji nieorganicznych od organicznych odbywa się na nowym 
separatorze płuczce piasku zakupionej w firmie Huber. Unowocześnione urządzenie 
pozwala na lepsze rozdzielenie substancji. 

Najnowszym nabytkiem jest instalację odwadniania osadu. Celem odwadniania  
jest uzyskanie rozdziału pomiędzy wodą i  substancją stałą, co pozwala na znaczną 
redukcję masy i objętości osadu, który musi zostać zutylizowany. 

Spółka w  ramach środków własnych remontuje na bieżąco obiekty oczyszczalni 
ścieków, oraz poprawia estetykę  całości oczyszczalni. Wszystkie poczynione kroki 
świadczą o trosce o ochronę środowiska naszego miasta i powiatu.

Laboratorium
Spółka prowadzi również laboratorium, którego jakość pracy potwierdza akredytacja 
przyznana przez Polskie Centrum Akredytacji. Badania wykonywane są na potrzeby 
własne oraz w oparciu o zlecenie klientów, m.in. sklepów, producentów żywności.
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W Powiatowym Centrum edukacji w Ka-
miennej Górze odbył się czwarty „Dzień 

odkrywania talentów”. Przygotowane zostały 
cztery konkursy: literacki, plastyczny, matema-
tyczny i na książkę oraz warsztaty. Z oferty PCe 
skorzystało ponad pięćdziesięcioro dzieci. 

powiatowa.info/3918

25 maja

Z okazji Dnia Matki w Centrum Kultury 
w  Kamiennej Górze odbyła się impreza 

przygotowana przez zespół teatralny Burza. 
Młodzi aktorzy zaprosili mamy do wspólnej 
zabawy.

powiatowa.info/3928

DZIeCI BAWIły SIę Z MAMAMI

Odbył się finał siódmej edycji telewizyjne-
go show Must Be The Music. Program 

telewizji Polsat wygrała hip-hopowa grupa Sa-
chiel z Krzeszowa.

powiatowa.info/3885

Odbyły się wybory do Parlamentu euro-
pejskiego. Wyniki w powiecie kamienno-

górskim: frekwencja 19,4%, liczba głosów waż-
nych 6 831; poparcie: PO 35,21%, PiS 31,66%, 
SLD 13,38%, Nowa Prawica 5,3%, Solidarna 
Polska 4,27%, europa+ 3,44%, PSL 3,07%, 
Polska Razem 2,17%, Ruch Narodowy 1,49%.

W  okręgu dolnośląsko-opolskim wybrani 
zostali: Lidia Geringer de Oedenberg (SLD), 
Robert Iwaszkiewicz (Nowa Prawica), Dawid 
Jackiewicz (PiS), Danuta Jazłowiecka (PO), 
Kazimierz Ujazdowski (PiS), Bogdan Zdro-
jewski (PO).

powiatowa.info/3939, pkw.gov.pl

26 maja

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Przed-
wojowie przygotowały niespodziankę dla 

swoich mam. Z okazji Dnia Matki przygoto-
wały opowieść o kwiatach. Dla mam zaśpiewa-
ła również Karolina Królczyk.

powiatowa.info/3941

Nawet ponad 12 mln zł zainwestuje w roz-
wój zakładu spółka Autocam Poland, 

funkcjonująca w Kamiennogórskiej Specjalnej 
Strefie ekonomicznej Małej Przedsiębior-
czości. Firma otrzymała kolejne zezwolenie 
na prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenie Strefy.

powiatowa.info/3936

Nad kamiennogórskim zalewem odbył 
się piknik zorganizowany z okazji Dnia 

Matki. Organizatorem był Zespół Szkół Spe-
cjalnych i  stowarzyszenie „Podaj Rękę”. Na 
zalew wróciły kajaki, łódki i rower wodny, któ-
rymi mogli pływać uczniowie z mamami.

powiatowa.info/3942

27 maja
W Szkole Podstawowej w Ptaszkowie od-

był się gminny konkurs recytatorski „Dziecko 
w poezji” dla uczniów klas I-III. W konkursie 
udział wzięło piętnaścioro recytatorów. Naj-
wyżej ocenieni zostali: Stanisław Kuncewicz 
(Krzeszów), Wiktor Zarzycki (Pisarzowi-
ce) i  Amelia Ziółkowska (Ptaszków) wśród 
pierwszoklasistów, Angelika Pewińska (Pisa-
rzowice) w grupie drugoklasistów, Katarzyna 
Basta (Szarocin), Aleksandra Dul (Krzeszów) 
i Martyna Długosz (Ptaszków) wśród trzecio-
klasistów.

powiatowa.info/3951

W Galerii Centrum w Kamiennej Górze 
odbyła się debata społeczna „Bezpie-

czeństwo osób starszych”. Zebrani wysłuchali 
referatów przygotowanych m.in. przez funk-
cjonariuszy policji. Prelekcje dotyczyły zasad 
zachowania bezpieczeństwa i  czujności przez 
osoby starsze. 

powiatowa.info/3954

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ka-
miennej Górze, członkowie Szkolnego 

Koła Turystyczno-Przyrodniczego, uczest-
niczyli w  wycieczce edukacyjnej do Karko-
noskiego Centrum edukacji ekologicznej 
w Szklarskiej Porębie. Opiekunami młodzieży 
byli: Sylwia Czerwińska i Marzena Kołodziej 
– opiekunki Koła oraz Jerzy Rubach.

powiatowa.info/3960

29 maja

Z okazji Dnia Dziecka rodzice dzieci z gru-
py Kłapouszki z Przedszkola nr 2 w Ka-

miennej Górze przygotowali przedstawienie. 
Dzieciom zaprezentowali opowieść o walczą-
cych królestwach wody i  ognia, które godzą 
księżniczki.

powiatowa.info/3977

KSIężNICZKI POGODZIły RODZICóW

Radni Lubawki udzielili burmistrzowi 
Tomaszowi Kulonowi absolutorium za 

2013 rok. Dochody wykonane zostały w wyso-
kości 34 mln zł (99,68% ostatecznego planu), 
a wydatki w wysokości 31,7 mln zł (93,96%). 
W  2013 roku Lubawka zaciągnęła 1 mln zł 
nowych pożyczek i  kredytów długotermino-
wych, a spłaciła 2,5 mln zł. Zadłużenie z  ty-
tułu kredytów i  pożyczek długoterminowych 
wynosiło 8,1 mln zł, czyli 23% budżetu, a po 
odliczeniu unijnych inwestycji – 18%. Spra-
wozdanie z wykonania budżetu radni przyjęli 
jednogłośnie. Za udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium głosowało 14 radnych, jeden 
(Artur Sarzyński) wstrzymał się od głosu.

powiatowa.info/3982

TOMASZ KULON

Radni Gminy Marciszów przyjęli jednogło-
śnie sprawozdanie z  wykonania budżetu 

gminy. Wójt, również jednogłośnie, otrzymał 
absolutorium.  Planowane dochody zrealizo-
wano w  99,9% (13 522 935,98 zł). Wydatki 
zrealizowano w  98,4% (12 623 198,46 zł). 
Gmina ma 5 milionów złotych kredytów dłu-
goterminowych.

powiatowa.info/3979

W szkole w Chełmsku Śląskim odbył się 
koncert „Piosenki, które śpiewały nam 

mamy, gdy byliśmy mali”. Młodzież pod opie-
ką Damiana Skorupińskiego przygotowała 
koncert złożony ze znanych utworów. Koncert 
zorganizowano z okazji Dnia Matki.

powiatowa.info/3985

Radni sejmiku województwa dolnoślą-
skiego nadali Odznakę Honorową Złotą 

Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego 
Hansowi Joahimowi Kuhnertowi, filateliście 
z  Kamiennej Góry oraz ks. Bronisławowi 
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„DNI LUBAWKI 2014”
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Rynek w Lubawce 
19 lipca (sobota)
14.30 – prezentacja motocykli (wjazd na rynek)
15.00 – rozpoczęcie imprezy
15.30 – występ zespołu dziecięcego „Kwiatuszki Lnu” 
15.50 – koncert Orkiestry Dętej z Lubawki
16.45 - koncert zespołu Prestiż  
20.00 - koncert zespołu Red Lips „To co nam było”                         
22.00 - koncert zespołu The Last Ride 
  

20 lipca (niedziela)
15.00 - koncert zespołu „Złote Nutki”
15.30 - koncert zespołu „Wrzos”
16.00 - koncert zespołu „Zgoda”
17.00 - koncert zespołu Cover Band Satisfaction 
20.00 - koncert zespołu Zbigniew Wodecki z zespołem                    
21.30 - koncert zespołu „Dinozaury”                                                  
24.00 - pokaz sztucznych ogni – zakończenie imprezy

Impreza realizowana jako działanie projektu partnerskiego pt.: Uroczystości kulturalne na pograniczu polsko-czeskim 2012-2014 (CZ.3.22/3.2.00/12.03273) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Piśnickiemu z  kamiennogórskiej parafii pod 
wezwaniem świętych Piotra i Pawła,  diecezjal-
nemu duszpasterzowi trzeźwości

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/

30 maja

Z  okazji Dnia Dziecka w  Przedszkolu nr 
2 w  Kamiennej Górze zorganizowane 

zostały dyskoteki dla przedszkolaków. Rano 
bawiły się dzieci z młodszych grup, w południe 
rozpoczęła się zabawa starszych dzieci.

powiatowa.info/3991

W parku Watra w Lubawce Dom Kultu-
ry zorganizował zabawy z okazji Dnia 

Dziecka. Na najmłodszych czekał clown, kon-
kursy i  spektakl teatralny. Chętni mogli rów-
nież skorzystać z jazdy na kucykach.

powiatowa.info/3996

NA DZIeCI CZeKAł CLOWN

W Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze 
odbył się XXX Rajd Wiosna. Z  po-

wodu pogody trasy rajdu zostały skrócone, 
a zaplanowane konkursy odbyły się na terenie 
szkoły. Turystyczną rywalizację wygrała klasa 
IIId.

powiatowa.info/3994

W  Społecznym Gimnazjum edukacji 
europejskiej w  Kamiennej Górze 

odbył się II Wieczór Poezji. Zaprezentowany 
został tomik poezji „Człowiekiem jestem...” 
przygotowany przez uczniów szkoły.

powiatowa.info/3995

Muzeum Tkactwa w  Kamiennej Górze 
zaprosiło na nocne zwiedzania placów-

ki. ekspozycje można było zwiedzać od go-
dziny 19 do północy. Oprócz stałych wystaw 
przygotowano dodatkowe atrakcje dla zwie-
dzających m.in. możliwość pracy na krośnie, 
odbicia stempla na tkaninie.

powiatowa.info/3998

Magdalena Banaś, uczennica klasy 
pierwszej Liceum Ogólnokształcącego 

w Kamiennej Górze, zajęła pierwsze miejsce 
w  Regionalnym Konkursie Plastycznym „95 
lat TPD w służbie dziecku”.

http://zso.kamienna-gora.pl/

W Okrzeszynie otwarta została wystawa 
fotografii „Prowincja?” wykonanych 

przez młodych mieszkańców wsi. Zdjęcia 
wywieszone zostały na płocie jednej z posesji. 
Fotografie to efekt warsztatów prowadzonych 
w Okrzeszynie przez fundację Lokalna Akcja 
Specjalna.

poiatowa.info/3997

UCZeSTNICy WARSZTATóW

31 maja

W Błażejowie odbył się Piknik Strażacki. 
Dla Młodzieżowych Drużyn Pożar-

niczych z gminy Lubawka była to okazja do 
kolejnych ćwiczeń. Mieszkańcy Błażejowa, 
Okrzeszyna, Uniemyśla bawili się na pikniku 
z okazji Dnia Dziecka.

powiatowa.info/4004

Dzień po dniu
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Ludzie Ziemi Kamiennogórskiej

Iwo Sobczyk
Znany Zawodnik, trener i  kierownik klubu 
„relax” kamienna Góra. PrZyGodę Ze sPor-
tami siłowymi roZPocZął nieco PrZyPadkowo 
w 1986 roku.

Podczas porządków w szkole odnaleziony został stary gryf z ciężara-
mi. Młodzież wspólnie z nauczycielką wychowania fizycznego Elżbietą 
Sarzyńską stworzyła mini siłownię. To w niej przyszły mistrz rozpoczął 
treningi. Po pół roku w pomieszczeniach przy ul. Kościuszki nad Music 
Boxem (obecnie harcówka) powstała siłownia prowadzona przez TKKF 
Szarotka. W klubie stworzono sekcję trójboju siłowego. Po 4 miesiącach 
treningów w klubie, w 1987 roku, I. Sobczyk wystartował w Mistrzo-
stwa Polski w Lubinie. Zajął piąte miejsce. Ten sukces uświadomił mu, 
że jest to sport dla niego. Młody chłopak przy wzroście 170 cm ważył 
53 kg.  W kolejnych Mistrzostwach Polski seniorów (zawodów juniorów 
wtedy nie rozgrywano), w 1988 I. Sobczyk zdobył brązowy medal, drugi 
krążek w historii TKKF Szarotka.

W 1989 roku prezesem Szarotki został Andrzej Sobczyk, ojciec Iwa. 
W tym samym roku klub zorganizował w Kamiennej Górze Mistrzo-
stwa Polski juniorów. I. Sobczyk wygrał rywalizację w kategorii 67,5 kg 
oraz open. Na przełomie 1990/1991 roku klub przejął stare, zdewasto-
wane garaże. Dzięki pracy wolontariuszy, pomocy sponsorów i samorzą-
dowców, obiekt został wyremontowany. Klub mieści się w nim do dzi-
siaj. W 1992 roku, na inaugurację klubu zorganizowane zostały zawody 
w martwym ciągu, jednej z konkurencji trójboju. I. Sobczyk zajął w nich 
2 miejsce. W tym samym roku kamiennogórski siłacz został Mistrzem 

Polski i Wicemistrzem europy w trójboju siłowym. W kolejnych latach 
I. Sobczyk zdobył 10 tytułów Mistrza Polski w trójboju siłowym, usta-
nowił ok. 70 rekordów Polski zarówno juniorów jak i seniorów. Zakoń-
czył karierę zawodnika w 1999 roku.

Kamiennogórski „Relax” postawił na pracę z  młodzieżą, stopniowo 
ograniczając starty do wyciskania sztangi leżąc. Trenerem został I. Sob-
czyk. Obecnie zajmuje się grupą ok. 20 zawodników, głównie juniorów 
oraz osobami korzystającymi z siłowni rekreacyjnie. Po śmierci ojca przejął 
również obowiązki kierownika klubu, zajmuje się codziennym utrzyma-
niem klubowego obiektu, remontami, zakupem profesjonalnego sprzętu.

Iwo Sobczyk pięciokrotnie otrzymał nagrodę Ministra Sportu za 
wybitne osiągnięcia trenerskie. Odznaczony został również brązowym, 
srebrnym i złotym medalem Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness 
i Trójboju Siłowego za osiągnięcia zawodnicze i trenerskie.

I. Sobczyk swoją pasją zaraził dzieci, córka jest rekordzistką Polski 
juniorów do lat 16, 18, 20, syn to trzykrotny medalista Mistrzostw Polski 
do lat 18 i 20.
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 10 Kamienna Góra

Niezwykła wystawa w Muzeum Tkactwa
w sobotę, 17 maja, muZeum tkactwa w kamiennej GórZe otrZymało nieZwykły dar. 

marian wiekiera, artysta-malarZ Z kamiennej Góry, PrZekaZał do dZiału sZtuki 
27 obraZów swojeGo autorstwa.

Są to wspaniałe dzieła reprezentujące głównie surrealizm i oniryzm, 
bowiem artysta zajmuje się przede wszystkim malarstwem surrealistycz-
nym i  onirycznym, ale także i  rysunkiem czy grafiką. Jest członkiem 
Stowarzyszenia „Nowy Młyn. Kolonia artystyczna” w Szklarskiej Porę-
bie, które skupia artystów z Karkonoszy i Gór Izerskich. Wystawia od 
1980 r. Swoje prace zaprezentował na ponad 30 wystawach w Polsce, 
Niemczech, Francji i we Włoszech. Uczestniczył w międzynarodowej 
wystawie „Kwadraty Miasta Kothen” 2007-2009, brał udział w Pierw-
szej Międzynarodowej Wystawie Malarstwa i  Grafiki „Barwy Polski 
w Rzymie” w 2009 r.

Przegląd obrazów Wiekiery można znaleźć na jego stronie interne-
towej www.wiekiera.netgaleria.pl, a od 30 maja w Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze prezentowane są najnowsze dzieła malarza na wy-
stawie grupowej.

Zapraszamy: Muzeum Tkactwa
Plac Wolności 11 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

tel. 75 744 22 75, sekretariat@muzeumtkactwa.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:30 - 15:30

sobota - niedziela 9:40 - 15:00

Park Linowy od dziś i za darmo!
Od 03.06 funkcjonuje już park linowy na Górze Parkowej w Kamiennej Górze. Czynny jest 
od wtorku do soboty, w godzinach 10.00-18.00, a co najważniejsze, decyzją Burmistrza Miasta, 
korzystanie z parku w czerwcu jest bezpłatne.

Park jest obsługiwany przez przeszkolonych pracowników Miejskiego Centrum Kultury Fi-
zycznej. Osoby zainteresowane zgłaszać się mogą do budynku znajdującego się na szczycie Góry 
Parkowej przy przekaźniku. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego wypo-
czynku i ekstremalnych wrażeń!

Miasto dofinansuje 
patrole

9600 złotych przekazanych zostanie z  bu-
dżetu Kamiennej Góry dla Policji na sfi-
nansowanie dodatkowych patroli pieszych 
w naszym mieście. 

Stosowną umowę podpisali 14 maja br.  
Burmistrz Krzysztof Świątek oraz Komen-
dant Policji Krzysztof Jaworski. Przewiduje 
ona uruchomienie od czerwca 2014 r. dodat-
kowego patrolu pieszego, który patrolować bę-
dzie najbardziej newralgiczne punkty w mie-
ście. Miejsca, które objęte zostaną szczególną 
prewencją, wyznaczone zostały na podstawie 
wspólnych wniosków policji i miasta oraz su-
gestii mieszkańców Kamiennej Góry. 

Tworząc takie rozwiązanie i przekazując na 
nie środki władze miasta liczą przede wszyst-
kim na poprawę bezpieczeństwa i  porządku 
w  Kamiennej Górze w  tym zapobieganie 
wszelkim próbom łamania prawa i naruszania 
porządku.
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 11Sport
1 maja

W  Krzeszowie odbył się turniej piłki 
siatkowej będący eliminacjami do tur-

nieju piłki siatkowej o Puchar Wójta. Pierwsze 
miejsce zajęły Olszyny, drugie Krzeszów. Obie 
drużyny wezmą udział w finale. 

powiatowa.info/3666

3-4 maja

Piłkarze klasy okręgowej rozegrali 22 kolej-
kę. Olimpia Kamienna Góra : Włókniarz 

Leśna 3:2 bramki M. Zarzecki, M. Masiel 
(2); Orzeł Lubawka : Nysa Zgorzelec 1:4 (0:2) 
bramka T. Kiełbasa (65’).

Miejsca w tabeli: Olimpia 4, Orzeł 14.
powiatowa.info/3680
powiatowa.info/3688
powiatowa.info/3693

90minut.pl

TOMASZ KIełBASA

Rozegrana została 20 kolejka piłkarskiej 
klasy A. Czarni Przedwojów : Woskar 

Szklarska Poręba 4:1 (2:1) bramki Zbigniew 
Kwaśniewski (2), Wojciech Migacz, Tomasz 
Gwiżdż; Włókniarz Chełmsko Śląskie : Pagaz 
Krzeszów 0:0 - dwie czerwone kartki dla gości 
- Kacper Kiełbasa (86’), Kamil Koszkul (91’).

Miejsca w  tabeli: Włókniarz 6, Czarni 7, 
Pagaz 14.

powiatowa.info/3686
powiatowa.info/3687
powiatowa.info/3692

90minut.pl

WłóKNIARZ I PAGAZ PODZIeLILI SIę 
PUNKTAMI

4 maja

Zawodnicy klubu Contender MMA Nasz 
Region Kamienna Góra wystartowali 

w Pucharze Polski Zachodniej w MMA i BJJ. 
Srebrne medale wywalczyli Piotr Wojtaczka 
i Marcin Tobiasz.

powiatowa.info/3699

5 maja

W Janowicach Wielkich rozegrany został 
finał strefy jeleniogórskiej siatkarskich 

dwójek dziewcząt. W  turnieju zwyciężyła re-
prezentacja Szkoły Podstawowej ze Smolnika. 
Wicemistrzyniami zostały siatkarki z  Janowic 
Wielkich, a drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kamiennej Górze wywalczyła brązowy medal.

Skład reprezentacji SP1 Kamienna Góra: 
Aicha Sproch, Oliwia Oszmian, Kinga Wój-
cikowska, Jennifer Rochnowska, Vanessa 
Wierzbicka, Alicja Wojtkiewicz. Opiekun 
drużyny: Sławomir Skotarczak.

powiatowa.info/3705

RePReZeNTACJA SZKOły PODSTAWOWeJ 
NR 1

W  seniorskiej drużynie Orła Lubawka 
doszło do zmiany trenera. Marcina 

Trelę zastąpił duet  Marek Baliński, Tomasz 
Matusik.

6 maja

W Kamiennej Górze odbyły się Indywi-
dualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne 

dziewcząt ze szkół podstawowych z  powiatu 
kamiennogórskiego. Zawodniczki rywalizowały 
w biegach na 60m, 300m i 600m, skoku w dal, 
pchnięciu kulą, rzucie piłeczką palantową, skoku 
wzwyż oraz sztafetach 4x100m i szwedzkiej.

powiatowa.info/3766

7 maja

W Kamiennej Górze odbyły się Indywi-
dualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne 

chłopców ze szkół podstawowych z  powiatu 
kamiennogórskiego. Zawodnicy rywalizowali 
w biegach na 60m, 300m i 1000m, skoku w dal, 

pchnięciu kulą, rzucie piłeczką palantową, sko-
ku wzwyż oraz sztafetach 4x100m i szwedzkiej.

powiatowa.info/3767

8 maja

W Kamiennej Górze odbyły się Indywi-
dualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne 

dziewcząt z gimnazjów z powiatu kamienno-
górskiego. Zawodniczki rywalizowały w  bie-
gach na 100m, 100m przed płotki, 300m, 
300m przed płotki, 600m i  1000m, skoku 
w  dal, pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, rzu-
cie oszczepem, skoku wzwyż oraz sztafetach 
4x100m i szwedzkiej.

powiatowa.info/3769

ZAWODNICZKI RyWALIZOWAły M.IN. 
W BIeGACH PRZeZ PłOTKI

9 maja

Na Orliku przy Gimnazjum nr 1 w Kamien-
nej Górze odbył się piłkarski turniej szó-

stoklasistów z kamiennogórskich podstawówek. 
Każda drużyna wystąpiła w  barwach jednego 
z krajów-uczestników tegorocznych Mistrzostw 
Świata w  piłce nożnej. Turniej wygrała Chor-
wacja (klasa VIb ze Szkoły Podstawowej nr 2) 
przed Anglią (VIb z SP 1). Nagrody indywidu-
alne: najlepszy bramkarz Mariusz Michalak, 
najlepszy zawodnik Konrad Krzemiński, naj-
lepsza zawodniczka Ala Wiewióra. Za najlepiej 
kibicujących sędziowie uznali ekipę Szwajcarii 
(VIc z  SP2). Radek Walczak wygrał zabawę 
w owce i wilka, w której uczestniczyli kibice.

powiatowa.info/3737

O ZWyCIęSTWIe DeCyDOWAły RZUTy 
KARNe
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W Przedwojowie i Jawiszowie odbyły się 

turnieje strefy jeleniogórskiej w ramach 
cyklu „Piłkarska Kadra Czeka”. W Przedwo-
jowie wygrali chłopcy z GLKS Pogoń Wleń, 
drugie miejsce zajął LKS Bóbr Marciszów. 
LKS Victoria Czadrów była czwarta. W  Ja-
wiszowie wygrały dziewczęta z LKS Dragon 
Miszkowice. Czwarte miejsce wywalczyły pił-
karki z LKS Pagaz Krzeszów.

powiatowa.info/3745

W  Kamiennej Górze odbyły się Indywi-
dualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne 

chłopców z  gimnazjów z  powiatu kamienno-
górskiego. Zawodnicy rywalizowali w  biegach 
na 100m, 110m przed płotki, 300m, 300m przed 
płotki, 1000m i 2000m, skoku w dal, pchnięciu 
kulą, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem, skoku 
wzwyż oraz sztafetach 4x100m i szwedzkiej.

powiatowa.info/3769

GIMNAZJALIŚCI RyWALIZOWALI M.IN. W 
SKOKU WZWyż

W Karpaczu rozegrany został finał stre-
fy jeleniogórskiej siatkarskich dwójek 

chłopców. Zwyciężyła reprezentacja podsta-
wówki z  Bolesławca. Drużyna z  kamienno-
górskiej dwójki wywalczyła drugie miejsce 
i srebrny medal. 

Skład reprezentacji SP2 Kamienna Góra: 
Marcel Chmielewski, Wojciech Madej, 
Oskar Trzebiński, Kacper Pasiut, Gracjan 
Zaręba, Dominik Zaganiaczyk. Opiekun: 
Daniel Gontko.

powiatowa.info/3763

10-11 maja

Piłkarze klasy okręgowej rozegrali 23 kolej-
kę. Piast Dziwiszów : Olimpia Kamienna 

Góra 4:0, Leśnik Osiecznica : Orzeł Lubawka 
3:2. Miejsca w tabeli: Olimpia 5, Orzeł 14.

powiatowa.info/3754
powiatowa.info/3759

90minut.pl

Rozegrana została 21 kolejka piłkarskiej 
klasy A. KS łomnica : KS Włókniarz 

Chełmsko Śląskie 2:1, Pagaz Krzeszów : Orzeł 
Wojcieszów 2:6 bramki dla Pagazu: Rafał Ta-
tarata, Grzegorz Kraszewski, Chojnik Jelenia 

Góra : Czarni Przedwojów 2:1. Miejsca w ta-
beli: Włókniarz 6, Czarni 7, Pagaz 14.

powiatowa.info/3758
powiatowa.info/3761

90minut.pl

12 maja

W Zaclerzu odbyło się ostatnie po cze-
skiej stronie spotkanie z  cyklu „Roz-

grywki sportowe na pograniczu polsko-cze-
skim”. Chłopcy grali w unihokeja, a dziewczęta 
w piłkę koszykową.

powiatowa.info/3809

14 maja
Na stadionie przy ul. Słowackiego w Ka-

miennej Górze odbył się XIV Dolnośląski 
Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjal-
nych. Wystartowali przedstawiciele 29 klubów 
z całego Dolnego Śląska. Była to już czwarta 
edycja tej imprezy organizowana przez Zespół 
Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. W tej 
edycji wystartowało ok. 340 zawodników ry-
walizujących w  biegach na dystansach 50, 
100, 200, 400 i 800 m, skoku w dal z miejsca 
i z rozbiegu, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, rzu-
cie piłeczką palantową, pięcioboju. Zawodnicy 
na wózkach rywalizowali w wyścigu na 25 m 
i rzucie piłeczką palantową.

powiatowa.info/3802

W KAMIeNNeJ GóRZe ZAłOPOTAłA 
OLIMPIJSKA FLAGA

15 maja

Na Orliku przy ulicy Lubawskiej odbył się 
finał strefy jeleniogórskiej w piłce nożnej 

chłopców szkół gimnazjalnych. Reprezentanci 
powiatu kamiennogórskiego, uczniowie Gim-

nazjum nr 1 w Kamiennej Górze, zajęli drugie 
miejsce. Wygrała drużyna Gimnazjum Samo-
rządowe nr 1 w Bolesławcu.

powiatowa.info/3833

17 maja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” zor-
ganizowała w Lubawce turniej koszykówki 

ulicznej. Zawody rozegrane zostały na wyre-
montowanym boisku w centrum miasta. Re-
mont kosztował 50 tys. zł, w połowie sfinanso-
wany został z środków unijnych.

powiatowa.info/3844

W  Ścinawce Średniej rozegrane zostały 
Finały Dolnośląskich Indywidualnych 

Mistrzostw w Szachach LZS i Mieszkańców 
Wsi. Reprezentacja powiatu kamiennogórskie-
go liczyła 6 szachistów i 3 szachistki reprezen-
tujące dwa kluby: UKS Debiut Przedwojów 
i UKS Zadrna Kamienna Góra. W kategorii 
„Seniorek” srebrny medal wywalczyła Emilia 
Kmiecik (Debiut). Kasia Kmiecik (Debiut) 
w grupie „Juniorek do lat 18” zdobyła brązo-
wy medal. Wiesław Lipień (Debiut) w gronie 
„Seniorów” wywalczył brąz.

powiatowa.info/3860

17-18 maja

Piłkarze klasy okręgowej rozegrali 24 kolej-
kę. Olimpia Kamienna Góra : Nysa Zgo-

rzelec 0:2, Orzeł Lubawka : Victoria Ruszów 
2:1 (2:0) bramki: Sebastian Kurek (21’), Ka-
mil Duda (40’).

powiatowa.info/3848
powiatowa.info/3851

90minut.pl

JACeK ADAMOWICZ NIe POKONAł 
BRAMKARZA VICTORII

Rozegrana została 22 kolejka piłkarskiej 
klasy A. Czarni Przedwojów : Lechia Pie-

chowice 5:4, Kwisa Świeradów Zdrój : Pagaz 
Krzeszów 5:2, Włókniarz CHełmsko Śląskie : 
Piast Bolków 8:1.

powiatowa.info/3849
90minut.pl

Sport
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Na hali sportowej w  Marciszowie roze-

grany został finał Ligi Piłki Siatkowej 
Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Ligę wygra-
ło Gimnazjum Marciszów przed UKS Sokolik 
Janowice Wielkie, UKS Amator Marciszów, 
Gimnazjum Krzeszów, Gimnazjum łom-
nica i  Gimnazjum Lubawka. Wyróżnienia 
indywidualne: MVP Ligi Izabela Czarnecka 
(Sokolik), najlepsza rozgrywająca Aleksandra 
Orszulak (Amator), najlepiej zagrywająca 
Dominika Pruś (Gimnazjum Marciszów) 
oraz Karolina Sobczyk (Amator), najlepsza 
atakująca Paulina Pikus (Gimnazjum Mar-
ciszów), najlepiej przyjmująca Joanna Czar-
niecka (Sokolik).

powiatowa.info/3877

19 maja

Na Orliku przy ul. Lubawskiej w  Ka-
miennej Górze odbył się finał strefy je-

leniogórskiej w  piłce nożnej dziewcząt szkół 
gimnazjalnych. Wygrała reprezentacja Gim-
nazjum z Marciszowa, czwarte miejsce zajęło 
Gimnazjum nr 1 z Kamiennej Góry. 

powiatowa.info/3867

20 maja

W Kamiennej Górze odbyły się zawody 
powiatowe w plażowej piłce siatkowej 

chłopców ze szkół gimnazjalnych. Wygrało 
Gimnazjum nr 2 Kamienna Góra przed Gim-
nazjum nr 1. Trzecie miejsce zajęło gimnazjum 
z Lubawki. Do zawodów strefowych awanso-
wały dwie pierwsze drużyny

powiatowa.info/3876

21 maja

W Kamiennej Górze odbyły się zawody 
powiatowe w plażowej piłce siatkowej 

dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. Zawody 
wygrała drużyna Gimnazjum w  Marciszo-
wie przed Gimnazjum nr 2 Kamienna Góra, 
Gimnazjum w  Krzeszowie i  Gimnazjum nr 
1 Kamienna Góra. Do zawodów strefowych 
awansowały dwie pierwsze drużyny.

powiatowa.info/3889

GIMNAZJALISTKI WALCZyły NAD 
ZALeWeM

22 maja

Na Orliku przy ulicy Lubawskiej w  Ka-
miennej Górze odbył się finał strefy je-

leniogórskiej w piłce nożnej chłopców ze szkół 
podstawowych. Powiat kamiennogórski repre-
zentowały drużyny ze szkół podstawowych 
nr 1 i nr 2. Zawody wygrała drużyna z SP 1 
Piechowice. Kamiennogórska „jedynka” zajęła 
czwarte miejsce, a „dwójka” V-VI.

powiatowa.info/3908

24 maja

Na kamiennogórskim basenie odbyły się II 
Mistrzostwa Kamiennej Góry w Pływa-

niu „Delfin 2014”. Celem zawodów był m.in. 
wybór reprezentacji na Mecz Pływacki z  re-
prezentacją Wałbrzycha. W zawodach wystar-
towało 97 pływaków.

powiatowa.info/3922

24-25 maja

Klasa okręgowa rozegrała 25 kolejkę spo-
tkań. Pogoń Świerzawa : Olimpia Ka-

mienna Góra 1:10. Orzeł Lubawka wygrał 
walkowerem. Miejsca w  tabeli Olimpia 5, 
Orzeł 13.

Piłkarze rozegrali 23 kolejkę klasy A. Włók-
niarz Chełmsko Śląskie : Gryf Gryfów 

Śląski 2:4 (2:2) bramki dla Włókniarza: Nie-
pielski, Czernik; Pagaz Krzeszów : Olimpia II 
Kowary 0:3 (0:1); Nysa Wolbromek : Czarni 
Przedwojów 0:5. Miejsca w  tabeli: Czarni 6, 
Włókniarz 9, Pagaz 14.

powiatowa.info/3925
powiatowa.info/3926
powiatowa.info/3931
powiatowa.info/3932

90minut.pl

WłóKNIARZ NIe PORADZIł SOBIe 
Z LIDeReM

27 maja

Nad zalewem odbyły się powiatowe zawo-
dy w piłce plażowej dziewcząt ze szkół 

ponadgimnazjalnych. Do zawodów strefowych 
awansowały drużyny ZSO w składzie M. Mi-

gacz, M. Antoniewska oraz ZSZiO N. Ta-
kowska, N. Tokarczyk.

powiatowa.info/3952

W Lubawce odbyło się ostatnie spotka-
nie z  cyklu „Rozgrywki sportowe na 

pograniczu polsko-czeskim”. Tym razem mło-
dzież z  Polski (Lubawka) i  Czech (Zaclerz) 
grała w piłkę nożną i piłkę siatkową.

powiatowa.info/3950

WSZySTKIe DRUżyNy OTRZyMAły 
PUCHARy

Na stadionie miejskim w  Zgorzelcu ro-
zegrany został Finał Wojewódzki Lek-

koatletycznych Mistrzostw LZS XV Dol-
nośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi 
i Miast. Powiat kamiennogórski reprezentowa-
ło 7 zawodników w konkurencjach biegowych. 
Kamil Tylutki w biegu na 100 m (11,95 sek.) 
zdobył brązowy medal w kategorii „Juniorów 
roczników 1995-1996”.

powiatowa.info/3972

Dzieci z  Przedszkola nr 1 w  Kamiennej 
Górze uczestniczyły w  zawodach spor-

towych w czeskich Trutnovie. Dzieci rozegrały 
mecz piłkarski z  rówieśnikami z  przedszkola 
„Czterolistna koniczynka”.

powiatowa.info/3978

31 maja

Przedszkolaki ze wszystkich placówek 
w Kamiennej Górze oraz grupa z Trutnova 

uczestniczyły w VII Olimpiadzie Przedszkola-
ków. Dzieci startowały w konkurencjach dosto-
sowanych do wieku. Wygrało Przedszkole nr 2.

powiatowa.info/4002

W  Kamiennej Górze rozegrany został 
40 turniej Szachowy „Dni Kamiennej 

Góry”. Do rozgrywek przystąpiło ponad 40 
szachistów z  Kamiennej Góry, Jeleniej Góry, 
Wałbrzycha, Przedwojowa, Polanicy Zdroju, 
Wrocławia. Turniej Wygrał Paweł Kowalczyk 
(WOK Wałbrzych).

powiatowa.info/4005

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

ski dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych. 
Udział wzięły dwie drużyny, które rozegrały 
40-minutowy mecz.

powiatowa.info/4006

Sport
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Rajd odwiedził zamek Czocha, Karpacz 
i Jelenią Górę. W każdym z tych miejsc odby-
wały się inscenizacje z udziałem grup rekon-
strukcyjnych i  militarnego sprzętu z  okresu 
II wojny światowej. W kolejnych miejscowo-
ściach walki toczyły się o skarby pozostawione 
przez uciekające jednostki niemieckie. Armia 
Czerwona i  Polska stopniowo odzyskiwały 
ukryte skrzynie. Niemcy bronili skarbów. Na-
stępujące po sobie odsłony inscenizacyjnych 
scen publiczność nagradzała brawami.

Kulminacją rajdu były inscenizacje w Ka-
miennej Górze. Już 3 maja siły niemieckie, 
radzieckie i polskie toczyły potyczki w różnych 
częściach miasta m.in. przy ratuszu, Centrum 
Kultury, na rynku. Na terenie miasta wystawio-
ne zostały stałe posterunki. 

Miasto stało się polem gry miejskiej, któ-
rej uczestnicy zamienili się w  poszukiwaczy 
skarbów. Kilkuosobowe zespoły rywalizowały 
w  odczytywaniu wskazówek , dzięki którym 
udało się odzyskać ukryte przez wojsko nie-
mieckie skarby kultury. Grę miejską zorgani-
zowano po raz pierwszy i gdyby nie niesprzy-

jające warunki atmosferyczne, cieszyłaby się 
jeszcze większym powodzeniem. Inscenizato-
rom towarzyszyła kuchnia polowa, oczywiście 
pochodząca z okresu II wojny światowej. Posi-
lali się z niej zarówno żołnierze jak i  widzowie. 

W  ramach inscenizacji starano się przy-
bliżyć realia lat czterdziestych. Pokazano na 
kamiennogórskim rynku nie tylko wojnę. 
Członkiniami  grup rekonstrukcyjnych są rów-

nież kobiety. Stąd pomysł na uatrakcyjnienie 
imprezy i zorganizowanie pokazu mody, oczy-
wiście z okresu pierwszej połowy lat czterdzie-
stych XX wieku.

4 maja doszło do ostatecznej potyczki na 
kamiennogórskim rynku. W Muzeum Tkac-
twa Niemcy ukryli skarby kultury i plany ta-
jemniczej broni. Bronili ich do ostatniej chwili. 
Ulegli jednostkom radzieckim i polskim. Dzie-
ła sztuki wróciły w  polskie ręce. Tajne plany 
okazały się cennym nabytkiem dla Sowietów. 

W  całej Operacji Kamienna Góra udział 
wzięło ponad 300 inscenizatorów, kaskaderów 
i pirotechników. Odpalonych zostało 150 ła-
dunków pirotechnicznych. Ze stu sztuk broni 
wystrzelono 13 850 pocisków kalibru 7,62, 8 
i 9 mm.

Nie dopisała pogoda, dopiero w niedzielę 
(4 maja) przestało padać i wzrosła temperatura. 
Mimo to, impreza cieszyła się sporym zainte-
resowaniem.

Cykliczna, trzecia już impreza promowała 
podziemny kompleks Arado funkcjonujący 
w Kamiennej Górze. 

Wydarzenie

1-4 maja Rajd Arado
Po raZ trZeci odbyła się imPreZa Promująca kamiennoGórskie PodZiemia. 

tym raZem orGaniZatorZy sPróbowali odPowiedZieć na Pytanie: 

cZy niemcom uda się uciec Z ZaGrabionymi skarbami?

PO BITWIe WSZySCy Są PRZyJACIółMI

POTyCZKA POD CeNTRUM KULTURy

WOJNA TO NIe TyLKO STRZeLANIe

INSCeNIZATORZy UżyLI M.IN. DZIAłA 
PANCeRNeGO JAGDPANZeR 38(T) HeTZeR

INSCeNIZATORZy DOTARLI RóWNIeż DO 
KRZeSZOWSKIeJ BAZyLIKI
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 15Historia/Statystyki

Dawno temu…

ReKLAMA

Straż pożarna
Od początku roku strażacy odnotowali 571 interwencji. Gasili 368 pożarów, w tym 297 małe, 69 średnie 

i 2 duże. Pozostałe interwencje (190) związane były z miejscowymi zagrożeniami, w tym 11 małymi i 179 lo-
kalnymi. Podczas akcji strażacy odnaleźli cztery ofiary śmiertelne i 23 rannych. Trzynaście akcji rozpoczętych 
zostało po fałszywych alarmach. 

Policja
W maju w powiecie kamiennogórskim odnotowanych zostało 30 przestępstw  należących do grupy 7 naj-

bardziej uciążliwych, w tym 16 kradzieży (trzy kradzieże samochodów), 3 przypadki uszkodzenia mienia, 11 
kradzieży z włamaniem. Policjanci interweniowali przy trzech wypadkach samochodowym, w których ranne 
zostały trzy osoby oraz przy 27 kolizjach. Zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców. W maju policjanci 
interweniowali 475 razy.

Powiatowy Urząd Pracy
Od początku roku zarejestrowanych zostało 2021 bezrobotnych (od stycznia do maja 2013 r. 2220), w tym 

916 kobiet (o 93 mniej niż przed rokiem), 494 osoby do 25 roku życia (spadek o 77 osób), 469 powyżej 50 lat 
(spadek o 28 osób), 1817 osób (o 174 mniej niż przed rokiem) rejestrowało się po raz kolejny. 

Do końca maja 2014 roku z ewidencji wyłączonych zostało 2268 bezrobotnych (o 4 więcej niż w tym 
samym okresie 2013 roku), w tym 394 kobiety (384 w 2013 roku), 885 w związku z podjęciem pracy (spadek 
o 5 osób), 593 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do pracy (wzrost o 7 osób).  

Na koniec maja 2014 roku zarejestrowanych było 2750 bezrobotnych, na koniec maja2013 liczba ta wy-
nosiła 3351.  

Na koniec kwietnia 2014 stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 20,2%, w województwie 12,7%, w kraju 
13,0%.

powiatowa.info
Według danych google analytics portal powiatowa.info odwiedziło w maju 37 691 osób. Statystyki odno-

towały 198 609 sesji/wizyt i 505 265 odsłon.

Od maja do czerwca 1703 roku pano-
wały chłody, burze, wiał przejmujący zim-
ny wiatr. Niektóre ptaki porzucały swoje 
gniazda i szukały schronienia w siedzibach 
ludzi. 

W maju 1706 roku obserwowano cał-
kowite zaćmienie słońca, które trwało 2 
godziny. W środku dnia zrobiło się ciemno 
i widać było gwiazdy.

21.05.1880 padał gęsty śnieg i  było 
bardzo zimno.

13.05.1882 w  Kamiennej Górze 
obchodzono 25-lecie wybudowania sy-
nagogi. Budynek nie przetrwał nawet stu 
lat. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku 
podczas tzw. „Kryształowej nocy” synago-
ga została spalona.

1.05.1901 uruchomiono przystanek 
kolejowy w  Czadrówku. Rozpoczęto 
prace przygotowawcze do budowy linii 
Kamienna Góra – Kowary, oddanej osta-
tecznie w 1905 roku. 

31.05.1904 oddano do użytku władz 
powiatowych budynek, w  którym dziś 
mieści się oddział ZUS.

25.05.1906 obsadzono drzewkami 
dolne partie Parkowej Góry. Być może 
dziś podziwiamy jeszcze niektóre z  tych 
drzew.
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Nasza przyszłość

Wspólnie z Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze publikujemy zdjęcia, imiona 
i daty urodzenia dzieci, które w maju 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

HeLeNKA 06.05.2014. JULIA 11.05.2014. WIKTORIA 09.05.2014. IGOR 18.05.2014.

LeON 16.05.2014. MARCeL 15.05.2014. JULIA 28.05.2014. ZUZANNA 23.05.2014.

KAROL 26.05.2014

Dzieci

JANeK I FRANeK  -  BLIźNIAKI 22.05.2014. OLIWIA 31.05.2014.


