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WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

Kreatywni gimnazjaliści
Już po raz drugi grupa kreatywnych szkolniaków z kamiennogórskiego Gimnazjum nr 1, w składzie:
Kacper Żmudziński, Zuzanna Myjak, Emilia Latuszkiewicz, Roksana Zgłobicka, Julia Sowa, Daria Sowa,
wzięła udział w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu.
Wyjazd drużyny dofinansowany został przez kamiennogórski urząd miasta i objęty honorowym
patronatem Burmistrza Miasta.
Drużyna pod okiem trenerki Pani
Anny Myjak od września pracowała
nad Wyzwaniem Konstrukcyjnym,
w ramach którego:
- zaprojektowała, zbudowała i przetestowała wolno stojącą konstrukcję, która wytrzyma uderzenie
zrzucanych na nią obciążeń;
- opowiedziała dramatyczną historię
o nagłym zdarzeniu z teatralnym
efektem;
- zaprojektowała i stworzyła prezentera zdarzeń, który w sposób widzialny
i słyszalny wpłynął na przebieg
zdarzenia;
- wymyśliła, zaprojektowała i własnoręcznie wykonała dwa wybrane
Atrybuty Drużyny, ukazujące jej
zainteresowania, umiejętności,
mocne strony i talenty.
Olimpiada jest Wielkim Świętem
Kreatywności i zwieńczeniem
kilkumiesięcznej pracy zespołu.
I choć każda z drużyn liczyła na
zdobycie medali i nagród, nie one są
tutaj najważniejsze. Olimpiada była
dla naszych uczniów niesamowitym

przeżyciem, dobrą zabawą, czasem
nawiązywania nowych przyjaźni,
uczenia się od siebie nawzajem.
W tym roku w Olimpiadzie DI wzięło
udział 245 Drużyn, czyli 2000
uczestników z całej Polski, 19 Drużyn
zagranicznych m.in.: grupy z Chin,
Turcji, USA, Węgier, Meksyku,
Ukrainy oraz ponad 300 Trenerów.
Na zaproszenie burmistrza miasta
przedstawiciele drużyny wraz z trenerką odwiedzili kamiennogórski
ratusz. Krzysztof Świątek pogra-
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Ruszyła przebudowa ulicy Parkowej
tulował gimnazjalistom i nauczycielom pomysłu, pracy i wyników,
dziękując za godne reprezentowanie
naszego miasta w międzyszkolnych
zmaganiach.

Nowa nawierzchnia z kostki
brukowej, odwodnienie,
niezbędna do przebudowy
infrastruktura podziemna oraz
nowe oświetlenie. To metamorfoza, która czeka odcinek
ulicy Parkowej od Placu Kościelnego do wejścia do podziemi
Arado i ulicy Lubawskiej. Dzięki
temu powstanie kompletny
łącznik pomiędzy największą
kamiennogórską turystyczną
atrakcją a centrum miasta.
Dzisiaj, odcinek ten to dziurawa,
nierówna droga gruntowa, w której po
każdym deszczu tworzą się kałuże i
bło-to. Z takimi utrudnieniami
mierzyć musieli się piesi pokonujący
codziennie tę trasę. Nie była to też

Nowe przejście
na Bohaterów Getta
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad we Wrocławiu wykonała
przejście dla pieszych przy ul. Bohaterów
Getta (na wysokości budynków 42-46).
Przejście zaprojektowano tak, że w jego połowie
znajduje się wyspa pozwalająca pieszym na
pokonanie ulicy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Przeprawa wykonana została na wniosek
kamiennogórskiego urzędu miasta, który zabiegał
do GDDKiA o zmianę organizacji ruchu w tym
miejscu w związku z licznymi apelami mieszkańców.

dobra wizytówka Kamiennej Góry. To

już jednak przeszłość. Kilka dni temu
pojawili się tu pracownicy i maszyny
firmy, która dokona gruntownej
przebudowy tego miejsca. Równoległe prace budowlane prowadzone
będą również na parkingach zlokalizowanych wokół Arado – przy ul.
Lubawskiej i Staszica.
Wszystkie te działania realizowane są
w ramach dotacji pozyskanej przez
Miasto Kamienna Góra z projektu
transgranicznego Interreg IIIA
Polska-Czechy „Tajemnice Militarnych Podziemi”. Koszt zadania
zgodnie z umową z wykonawcą
wynosi niecałe 2 mln zł. W pierwszej
kolejności, w roku 2018 realizowane
będą roboty związane z ul. Parkową.
Całość prac ma być zakończona do
września 2019.
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Pieniądze na ożywienie r ynku

Są środki na wymianę pieców

Miasto Kamienna Góra pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Interreg Polska Saksonia 2014 – 2020 na realizację projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja
historycznych starówek miast Dolnego Śląska i Saksonii”. Budżet projektu wynosi 155 tys. zł z czego 85%
(tj. 132 tys. zł) zostanie zrefundowane z Unii Europejskiej. Do projektu przystąpiło 13 partnerów z Polski
i z Niemiec.

Osoby, które w naborze wniosków na wymianę pieców zostały zakwalifikowane do dofinansowania
wkrótce otrzymać będą mogły zwrot poniesionych wydatków. 11 lipca w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek
podpisał umowę pożyczki na ten cel.

Projekt w zamierzeniu pomysłodawców ma być odpowiedzią na
problem wyludniania się starówek
miast. Ma na celu przywrócenie
pierwotnej funkcji rynków jako
centrów życia społecznego i kulturalnego. Realizacja działań zacznie
się w październiku b.r. i potrwa do

końca roku 2020. Wśród planowanych zadań Kamienna Góra zrealizuje cykl wydarzeń kulturalnych i artystycznych – „Cztery pory rynku”.
Mieszkańcy i turyści wezmą udział
w imprezach tematycznych, podczas
których odbywać się będą koncerty,
gry miejskie, pokazy rzemiosła

artystycznego, wystawy, jarmarki
produktów lokalnych.
W ramach projektu zostanie również
opracowana strategia rozwoju
służąca zachowaniu dziedzictwa
kulturalnego oraz rewitalizacji
i podniesieniu jakości życia w śródmieściu.

o przyznanie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowi-ska i Gospodarki Wodnej. Po
zam-knięciu naboru i analizie wniosku WFOŚ poinformował ostatnio o
pod-jęciu decyzji o udzieleniu
wsparcia na zadanie: „Program
wymiany starych źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym na nowe
ekologiczne na terenie Gminy
Miejskiej Kamienna Góra w ramach
programu PPONE”.

W ramach realizowanych konsekwentnie działań zmierzających do
ograniczenia tzw. niskiej emisji,
kamiennogórski urząd miasta prowadził nabór wniosków jesienią
ubiegłego roku. Skierowany był on do
właścicieli prywatnych lokali oraz
najemców mieszkań komunalnych
w Kamiennej Górze. Wnioskować
można było o 50% zwrotu kosztów
związanych z wymianą sposobu
ogrzewania. Było to stosownie 20 tys. zł brutto dla domu jednorodzinnego oraz 14 tys. dla mieszkania
w budynku wielorodzinnym. Wnioski
dla budowy kotłowni zasilającej
w ciepło budynek wielorodzinny
składać mogły również wspólnoty.

Całkowity koszt wymiany wyniesie
1 158 446,29 zł. W ramach zawartego
porozumienia Gmina Miejska
Kamienna Góra otrzyma ze środków
WFOŚiGW we Wrocławiu w formie
pożyczki 498 807,40 zł.

Na ten cel kamiennogórski samorząd
zarezerwował własne środki finansowe oraz wystąpił z wnioskiem

Pozwoli to na likwidację 102 źródeł
ciepła, w skład których wchodzi 101
węglowych pieców indywidualnych

i 1 lokalna kotłownia opalana węglem.
W ich miejsce właściciele nieruchomości zamontują 61 ekologicznych
źródeł ciepła - 54 kotły gazowe,
2 kotły 5 klasy na paliwo stałe wg PNEN 303-5:2012, 1 piec elektryczny
oraz 4 węzły cieplne obsługujące
w sumie 28 lokali mieszkalnych.
Przypomnijmy, że dalszy nabór jest
obecnie zawieszony, a osoby, które
zakwalifikowane zostały już do
dofinansowania otrzymają informację
pocztą o dalszej procedurze prowadzącej do otrzymania dofinansowania. Dla zakwalifikowanych, którzy
wymienili piece w 2017 r. wypłaty
środków rozpoczną się z końcem
sierpnia br., a dla wykonujących te
prace w roku 2018 pod koniec
listopada br. Dla tych ostatnich też
termin zakończenia wymiany wy-

Następne środki dla Miasta

107 tys. zł otrzymała Kamienne Góra na projekt „Nasze ścieżki poznawania świata” w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. To już kolejne środki z tego źródła,
które Miasto pozyskało na zadania związane z kamiennogórską oświatą.

Projekt skierowany jest do dzieci
z Publicznego Przedszkola Nr 1
im. Czterolistnej Koniczynki. Jego
celem jest zapewnienie warunków
do jak najlepszego rozwoju dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Będzie on
realizowany poprzez organizację
zajęć specjalistycznych (integracja
sensoryczna, rehabilitacja ruchowa,
zajęcia wczesnego wspomagania)
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oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych kształcących kompetencje
społeczno-emocjonalne dzieci.
Ponadto przedszkole zostanie
doposażone w specjalistyczny sprzęt
do zajęć integracji sensorycznej
i rehabilitacji ruchowej, w sprzęt
komputerowy z oprogramowaniem
do zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju, zostanie zakupiona tablica

integracyjna i multimedialne programy oraz pomoce dydaktyczne do
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Wsparcie skierowane jest także do
nauczycieli i podnoszenia ich kompetencji zawodowych.
Całkowita kwota projektu wyniesie
117 tys zł. Jego realizacja rozpocznie
się po wakacjach i potrwa 12 miesięcy.
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