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NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO - TECHNICZNY
W OSP STARA KAMIENICA

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kamienicy
wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo techniczny. Pojazd marki KAMAZ 4x4 GBA 3,5/16,
jest nowoczesną jednostką ratowniczą, idealnie
przystosowaną do trudnych górskich warunków.
Słowa podziękowania należą się wszystkim
instytucjom oraz osobom, zaangażowanych w
umożliwienie zakupu samochodu. Przyznane
dofinansowanie na zakup samochodu zadeklarowały:
Narodowy / Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki - 330.000 zł, Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy/ Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji - 180.000 zł,
instytucje ubezpieczeniowe - 50.000zł, Gmina Stara
Kamienica - 120.000 zł. Druhnom i druhom z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamienicy,
dzięki licznym akcjom, udało się pozyskać 89.980 zł.
Gratulujemy nowego nabytku mając nadzieję, że
będzie cieszył nasze oczy w remizie i jak najmniej
wyjeżdżał na akcje.

Kiedy otwarcie APTEKI ?

Według wszelkich zapowiedzi
APTEKA w Starej Kamienicy
będzie czynna pod koniec marca.
Ostatnie procedury weryfikacyjne
dobiegają końca.

Planujesz remont dachu lub elewacji ?
Drogi Mieszkańcu planujesz remont dachu lub
elewacji ?
Zgodnie z Uchwałą nr XVI.83.2019 Rady Gminy
Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2019 r. masz
prawo uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, mieszkalnogospodarczych lub ich części, położonych w Gminie
Stara Kamienica, w których dokonasz remontu dachu
lub elewacji.
Przez remont elewacji budynku rozumie się wykonanie co najmniej jednej z poniżej wymienionych
robót:
1) malowanie elewacji
2) uzupełnienie lub wymiana tynków
3) dostosowanie do elewacji szafek energetycznych i przyłączy
4) naprawa lub wymiana rur spustowych
5) dopasowanie innych drzwi do elewacji
6) odtworzenie drzwi wejściowych

7) ujednolicenie stolarki okiennej
8) termomodernizację budynku
Przez remont konstrukcji dachu budynku rozumie się
wykonanie co najmniej jednej z poniżej wymienionych robót:
1) wymianę pokrycia dachowego
2) remont pionów kominowych lub wentylacyjnych
3) wymian rynien
4) obróbki blacharskie
5) ocieplenie dachu
6) uzupełnienie konstrukcji dachu wraz z impregnacją elementów
7) wykonanie instalacji odgromowej
Skontaktuj się z nami (75)75-14-309 podpowiemy
jakie formalności powinieneś spełniać aby uzyskać
ulgę w podatku od nieruchomości od powierzchni
budynków mieszkalnych, mieszklano-gospodarczym lub ich części na okres 3 lat.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY RADY GMINY STARA KAMIENICA ZA 2019 r.
Dla Stowarzyszenia „ Akademia Rozwoju Wsi”
za współpracę i podejmowanie szeregu działań na rzecz
społeczności Gminy Stara Kamienica.
Dla Joanny Hanusz – za wieloletnią pomoc i współpracę
z Gminą Stara Kamienica w realizacji inwestycji i
przedsięwzięć.
Dla Elżbiety Jakiel – za wieloletnią, niezwykle
odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców, służąc im
fachową opieką farmaceutyczną.

Wojcieszycach – za organizowanie imprez ogólnodostępnych, promujących Gminę Stara Kamienica.

Dla Michała Błaszczaka – za współpracę i szczególne
z a a n g a ż o w a n i e
w
r e a l i z a c j ę
„ Projektu grantowego – wsparcie produkcji energii ze
źródeł odnawialnych w Gminie Stara Kamienica.”
Dla Kazimierza Krysińskiego – za wieloletnią pracę,
pomoc oraz podejmowanie wielu działań na rzecz Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach.

Dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
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BUDŻET GMINY 2020
DOCHODY BUDŻETOWE PLAN- 30.394.303 zł
Leśnictwo. Przyjęto, że dochody z tytułu opłat za dzierżawę
rejonów łowieckich wyniosą 3.100 zł. Transport i łączność. Na
podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym zostanie
przekazana kwota 200.000 zł na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych oraz kwota 40.000zł na przebudowę drogi
powiatowej nr 2763D w Barcinku. Turystyka. Dotacja na
zadanie inwestycyjne realizowane w partnerstwie z miastem
Jelenia Góra w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji
transportowej Aglomeracji Jeleniogórskiej”
w kwocie
1.453.988 zł. Gospodarka mieszkaniowa. Dochody z mienia
komunalnego zaplanowano na poziomie – 853.690 zł. Na kwotę
tę składają się: -planowane wpływy za zarząd i użytkowanie
wieczyste mienia komunalnego - 3.690 zł, dochody z tytułu
sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i nieruchomości
zabudowanych, szacuje się na kwotę ogółem – 350.000 zł,
dzierżawy przez Spółkę „Kamienica” sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych, czynszu za mieszkania komunalne oraz
dzierżawy pozostałe – 500.000 zł Działalność usługowa. Opłaty
za miejsca na cmentarzu komunalnym zaplanowano w kwocie
5.000 zł. Administracja publiczna. Skalkulowane dochody to:
dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w
kwocie 47.961 zł. - dochody realizowane przez Urząd Gminy
5.900 zł. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej.
Plan – 1.081 zł. Obrona Narodowa. Plan - 300 zł Wymiar
sprawiedliwości. Zaplanowana kwota 792 zł stanowi dotację ze
Starostwa Powiatowego na nieodpłatną pomoc prawną
świadczoną w Urzędzie Gminy dla mieszkańców w ramach
porozumienia ze Starostwem jako zadanie zlecone. Dochody od
osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej. Plan – 11.108.697 zł.
Wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane
na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych. - Wpływy z podatku rolnego i leśnego skalkulowano
odpowiednio wg wskaźnika ceny żyta i ceny drewna, opublikowanego przez Prezesa GUS. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami
Ministra Finansów w kwocie 3.714.717 zł. Wpływy z tytułu
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przyjęto zgodnie z określoną przez Radę Gminy ilością punktów
sprzedaży i skalkulowano na poziomie 82.000 zł. Pozostałe
dochody zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane
wykonanie dochodów w 2019r. Wpływy z dochodów od osób
prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę ogółem
7.311.980 zł. Różne rozliczenia. Planowana do przekazania przez
Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi
5.792.668 zł na którą składają się: - część oświatowa subwencji
ogólnej – kwota 4.638.563 zł, - część wyrównawcza subwencji
ogólnej – kwota 1.072.557 zł, - część równoważąca – kwota
81.548 zł. Oświata i wychowanie. Opłata za pobyt i wyżywienie
w Gminnym Przedszkolu - kwota planowana 311.850 zł, Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego kwota 169.566 zł, - Opłata za
pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkołach
Podstawowych kwota 17.000 zł, - Dotacje otrzymane z gmin za
dzieci uczęszczające do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica kwota 180.700 zł. Dochody z najmu autobusu szkolnego kwota 178.900 zł. Pomoc
społeczna. Zaplanowane dochody w kwocie 659.700 zł stanowią
dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację
zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Wpłaty za usługi
opiekuńcze- 1.100 zł. Rodzina. Zaplanowane dochody w kwocie
7.761.600 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz kwotę 19.900 zł stanowiącą wpływy z tyt. prowadzenia
egzekucji alimentacyjnej. Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 5.000 zł Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki za nieterminowe wpłaty oraz wpływy z tyt. kosztów komorniczych –
kwota planowana ogółem– 946.000 zŁ. Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego. Rozliczenie projektów „Odnawianie
małych zabytków na pograniczu polsko/czeskim” - kwota
144.323 zł poprzez Euroregion Nysa. Rozliczenie projektu
”Odbudowa wieży na XVI -wiecznym zamku w Starej
Kamienicy” – kwota 485.487 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN – 28.299.664 zł
Rolnictwo i leśnictwo. Zaplanowano kwotę 4.520 zł na składki na
rzecz Izby Rolniczej. Aktualizacja dokumentacji na budowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej dla Barcinka kwota 2.000 zł i dla
Rybnicy kwota 2.000 zł. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć
do WPF na lata 2016 – 2023
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę. Dopłata do ceny wody i
ścieków dla mieszkańców objętych siecią wodociągową i
kanalizacyjną ustalona kwota 1.173.000 zł. Dotacja dla
mieszkańców na budowę studni wierconych na terenie Gminy
– kwota 50.000 zł
Transport i łączność. Plan – 481.000 zł. Zakup i montaż znaków
drogowych oraz luster 5.000 zł. Przeglądy dróg gminnych 1.200
zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 250.000 zł, w tym
200.000 złotych na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z
porozumieniem zawartym pomiędzy stronami. Bieżące naprawy
dróg gminnych 20.000 zł. Prace porządkowe na drogach
gminnych : czyszczenie rowów, poboczy, przepustów, usuwanie
dzikiego zakrzaczenia 10.000 zł. Dowóz tłucznia na drogi
gminne 10.000 zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych 43.800 zł.
Remonty wyznaczonych dróg i mostów 100.000zł. Zadanie
inwestycyjne ujęte do realizacji: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2763D w Barcinku w ramach porozumienia ze Starostwem
Powiatowym 41.000 zł
Turystyka. Plan – 997.902 zł. Na propagowanie turystyki
przeznaczono kwotę 22.000 zł, z tego zrealizowane zostaną:
Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej 20.000 zł, Zadanie
inwestycyjne: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w
Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zadanie inwestycyjne ujęte w
przedsięwzięciach do WPF na lata 2017 -2020. Zadanie
inwestycyjne polegające na budowie drogi rowerowej od
miejscowości Rybnica do Wojcieszyc ( I etap) oraz z Wojcieszyc
do Kromnowa ( Zimna Przełęcz) II etap w roku 2020. Łączna
długość drogi - 6,85 km. W 2020r. na kontynuację zadanie
przeznacza się kwotę 975.902 zł, w tym 85% dofinansowania.
Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 98.190 zł. W ramach tego
działu zabezpieczono środki na: Utrzymanie budynków
komunalnych 5.500 zł. Wydatki związane z obsługą wspólnot
mieszkaniowych 39.190 zŁ. Najem lokalu mieszkalnego w
Kopańcu 2.500 zł. Wydatki związane z przygotowaniem do
sprzedaży mienia komunalnego, w tym opłaty sądowe 20.000 zł.
Podatek od nieruchomości Gminy 4.000 zł. Zadanie inwestycyjne: „Budowa budynku socjalnego w gminie Stara
Kamienica”- zadanie ujęte w Przedsięwzięciach do WPF na lata
2020-2022, na projekt zabezpiecza się środki w kwocie 27.000 zł.
Działalność usługowa. Plan - 369.700 zł. Na wykonanie zmian
w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz
zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy 139.700 zł. Na utrzymanie cmentarza
komunalnego w Starej Kamienicy 5.000 zł. Na funkcjonowanie
Komisji Urbanistycznej 5.000 zł. Wynagrodzenie prowizyjne za
pozyskanie nowych przedsiębiorców na teren Gminy Stara
Kamienica w wyniku działalności CIG 200.000 zł. Powiększenie
cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy 20.000 zł.
Administracja publiczna. Plan- 2.655.474 zł. Na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 144.436 zł,
z czego dotacja wynosi 47.961 zł.
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Na utrzymanie Rady Gminy
zaplanowano 150.720 zł, z tego diety radnych 142.320 zł,
pozostałe wydatki 8.400 zł, w tym prowadzenie internetowego
przebiegu sesji Rady Gminy. Na wydatki związane z bieżącym
utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 2.298.403 zł, w
tym: wynagrodzenia plus pochodne 1.829.260 zł, diety i prowizje
sołtysów – 44.700 zł, Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Nysa 5.276 zł. Składka na rzecz Stowarzyszenie
Partnerstwo Izerskie 5.000 zł. Składka na ZIT AJ 2.639 zł. Na
promocję gminy zaplanowano kwotę 47.000 zł, w której
realizowane będą między innymi: organizacja imprez cyklicznych o charakterze gminnym, w tym również szkolnych, druk
biuletynu „Izerska Wieś”, współpraca partnerska, materiały
promocyjne, strona internetowa. Promocja gminy w ramach
współpracy ze Starostwem Powiatowym 2.000 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. Plan- 359.730 zł. Na
Ochotnicze Straże Pożarne 159.730 zł, w tym: na dotację dla
jednostek OSP 90 000 zł, na utrzymanie strażnic 32.000 zł,
ubezpieczenia sprzętu i strażaków 11.000 zł, konserwacja sprzętu
ppoż. 22.730 zł, badania strażaków 4.000 zł. Zadanie inwestycyjne: Kontynuacja „Budowy remizy OSP w Rybnicy”
200.000 zł
Wymiar sprawiedliwości. W ramach kwoty 792 zł w Urzędzie
Gminy będzie zorganizowana nieodpłatna pomoc prawna dla
mieszkańców Gminy w ramach porozumienia ze Starostwem
Obsługa długu publicznego. Na obsługę długu publicznego
Gminy zaplanowano kwotę 631.750 zł, na którą składają się
odsetki od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji
komunalnych
Różne rozliczenia - PLAN 220.000 zł. Planowana kwota 67.000
zł stanowi rezerwę ogólną, która w trakcie wykonywania budżetu
może być przeznaczona na wydatki, których nie przewidziano w
trakcie planowania. Planowana kwota 153.000 zł stanowi
rezerwy celowe na wydatki bieżące: a. fundusz zdrowotny dla
nauczycieli 2.000 zł, b. zarządzanie kryzysowe 65.000 zł c. na
zadania Rad Sołeckich 16.000 zł d. odprawy emerytalne 70.000zł
Oświata i wychowanie - PLAN 9.151.409 zł
Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina
otrzyma subwencję w wysokości 4.638.563 zł i dotację z budżetu
państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 169.566 zł. Na
wydatki bieżące oświaty (wraz ze świetlicą szkolną) plan zakłada
kwotę w wysokości 9.184.819 zł. Ponad 45,98 % wydatków
przeznaczonych na oświatę pokrywanych jest ze środków
własnych budżetu Gminy. - Szkoły Podstawowe - na wydatki
bieżące przeznacza się kwotę 5.183.262 zł ,w tym na płace i
pochodne 4.398.893zł. - Liceum Ogólnokształcące – kwota
463.041 zł - Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych przeznacza się kwotę 516.146 zł, planowane wpływy
z opłat 17.000 zł - na utrzymanie Gminnego Przedszkola
zaplanowano kwotę 1.724.841 zł, w tym wynagrodzenia i
pochodne kwota 1.214.796 zł, planowane wpływy z opłat –
311.850 zł - dotacja za dzieci mieszkające na terenie naszej
Gminy, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych poza terenem
Gminy – 70.000 zł - na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach, oddziałach i przedszkolu – kwota 636.707
zł - na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
przeznacza się kwotę 35.000 zł. W 2019 roku na wydatki bieżące
dla poszczególnych jednostek oświatowych zostaną przekazane
następujące środki finansowe: - na Zespół Szkół w Starej
Kamienicy przeznacza się kwotę ogółem 1.852.831 zł - na
Szkołę Podstawową w Kopańcu przeznacza się kwotę ogółem
1.617.726 zł, - na Szkołę Podstawową w Wojcieszycach
przeznacza się kwotę ogółem 1.762.037 zł, - na Szkołę
Podstawową w Barcinku przeznacza się kwotę ogółem 1.625.684
zł, - na Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy przeznacza się
kwotę ogółem 1.724.841 zł. - Na dowożenie uczniów, które jest
zadaniem własnym gminy zaplanowano w budżecie kwotę

496.700 zł. Kwota ta obejmuje zakup biletów miesięcznych dla
uczniów korzystających z dojazdów autobusami Firmy wybranej
w drodze przetargu , a także koszt utrzymania i dowóz dzieci
niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Jeleniej
Górze.
Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Wojcieszycach” - przygotowanie dokumentacji
projektowej, kwota – 26.000zł. Aplikacja o środki zewnętrzne na
przedmiotowe zadanie. Zadanie ujęte w Przedsięwzięciach do
WPF na lata 2019-2022.
Ochrona zdrowia PLAN – 82.000 zł. Na finansowanie zadań
wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę
77.000 zł oraz na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę
5.000 zł. Po stronie dochodów za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 82.000 zł .
Pomoc społeczna PLAN – 1.436.047 zł. Na pomoc społeczną
zaplanowano kwotę 1.436.047 zł. Środki te przeznaczone są na:
zasiłki i pomoc w naturze - kwota 269.400 zł zasiłki stałe –
kwota 221.000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota
21.100 zł dodatki mieszkaniowe - kwota 20.000 zł usługi
opiekuńcze - kwota 47.830 zł utrzymanie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej - kwota 584.567 zł dożywianie dzieci kwota 171.000 zł, dom pomocy społecznej - kwota 89.650 zł,
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 11.500 zł
Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i
własne w tym dziale wynosi 659.700 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN- 76.260 zł. Na
utrzymanie świetlic szkolnych planuje się kwotę 59.410 zł .
Koszt utrzymania świetlic finansowany jest z subwencji
oświatowej i środków własnych Gminy. Na świetlicę szkolną w
SP Barcinek zaplanowano - kwotę 40.377 zł, na świetlicę szkolną
w Zespole Szkół w Starej Kamienicy zaplanowano - kwotę
19.033 zł Udział własny gminy w stypendiach socjalnych 11.850
zł. Stypendia motywacyjne dla uczniów – 5.000 zł
Rodzina PLAN – 7.988.887 zł. W dziale tym zaplanowano środki
na: - świadczenia rodzinne - kwota 2.056.000 zł - rodziny
zastępcze - kwota 138.457 zł, - świadczenia wychowawcze –
5.551.000 zł - wspieranie rodziny – 231.830 zł - składki
zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 11.600 zł
Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i
własne w tym dziale wynosi 7.761.600 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN –
1.595.152 zł W dziale tym zaplanowano środki na: - usuwanie
dzikich wysypisk - kwota 2.000 zł - dopłatę do kosztów
związanych z utylizacją azbestu - kwota 500 zł - koszty związane
z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi kwota –
946.452 zł, - usługi weterynaryjne - zapobieganie bezdomności
zwierząt kwota- 16.000 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt
– umowa – 40.000 zł - utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy
dróg – 23.200 zł - wywóz nieczystości stałych i dzierżawa
pojemników kwota - 18.000 zł - sprzątanie przystanków 9.000zł zakup sadzonek kwota - 100 zł - konkursy ekologiczne i
sprzątanie świata kwota- 500 zł - zabiegi pielęgnacyjne drzew i
krzewów - 1.900 zł – działania proekologiczne - na pokrycie
kosztów zakupu energii elektrycznej – kwota 140.000 zł , konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych
i krajowych zaplanowano kwotę 75.000 zł. - dzierżawę słupów –
43.000 zł - wpłata do KARR – kwota 7.500zł, na obsługę
zwalczania emisji kominowej. - obsługa projektu prosumenckiego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych na
budynkach mieszkańców gminy Stara Kamienica w celu
uzyskania efektu ekologicznego – kwota 60.000 zł.
Zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia
ulicznego w Gminie” - kwota planowana 120 .000 zł - „Budowa
mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności
publicznej” – przygotowanie PFU (projekt funkcjonalnoużytkowy) kwota planowana
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15.000zł. Zadanie ujęte w Przedsięwzięciach do WPF na lata
2020-2022. Aplikacja o środki zewnętrzne na przedmiotowe
zadanie. - „Zakup udziałów Spółki SANICOM” w związku z
przystąpieniem Gminy do Spółki SANICOM w okresie od 2019r.
do 2022r. nastąpi wykup udziałów, w 2020 roku zostaną
wykupione udziały za kwotę 77.000 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –PLAN – 850.570 zł.
Na zadania w dziale tym zaplanowano: - dotację dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w kwocie 185.000 zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich kwota 130.570 zł, (w tym
płace plus pochodne osób zatrudnionych kwota – 35.370 zł) działalność kulturalną w ramach realizacji zadań wynikających z
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kwotę
5.000 zł, - remont zabytkowych obiektów sakralnych kwota –
5.000 zł - dotacja dla parafii
Zadanie inwestycyjne: - „Odbudowa wieży na XVI - wiecznym
zamku w Starej Kamienicy” - kwota 525.000 Zadanie
dofinansowanie z PROW realizowane od 2018r. zakończenie i
rozliczenie finansowe w 2020 roku.
Kultura fizyczna i sport PLAN – 71.900 zł. Na zadania
wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu
zaplanowano kwotę 71.900 zł. w ramach realizacji zadań
wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi zaplanowano kwotę – 30.000 zł utrzymanie
boisk sportowych z terenu gminy kwota – 13.500 zł (energia,
wykaszanie, wywóz nieczystości) utrzymanie placów zabaw dla
dzieci kwota – 13.400 zł na zadania realizowane przez Szkolny
Związek Sportowy zaplanowano kwotę – 10.000 zł Ogrodzenie
placu zabaw dla dzieci w Rybnicy – 5.000 zł

Uzasadnienie i wnioski końcowe
Przedłożony przez Wójta Gminy budżet na rok 2020 jest
budżetem zadaniowym. Wydatki na zadania inwestycyjne
stanowią 7,35 % budżetu. Budżet na 2020 rok zabezpiecza środki
na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy. Poziom
wydatków bieżących znacznie wzrósł w stosunku do 2019 roku
w związku ze zmianami przepisów dotyczących minimalnego
wynagrodzeń, wzrostu płac w jednostkach oświatowych oraz
polityki socjalnej którą Gmina ma obowiązek realizować w
ramach zadań zleconych i własnych. W budżecie gminy
zabezpieczono środki na współpracę Gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz część zadań zgłoszonych przez radnych,
sołtysów i mieszkańców. W ramach kończącego się okresu
programowania i finansowania – na lata 2014 -2020 planowane
jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań
będących przejawem inicjatyw oddolnych. W trakcie roku
budżetowego oczekujemy na rozliczenie zadań realizowanych z
dofinansowaniem z: RPO WD, Programu Operacyjnego EWT
Republika Czeska/ Polska, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Jeleniogórskiej, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Planowane jest aplikowanie o pozyskanie
środków pozabudżetowych z: Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozyskane
środki zwiększą odpowiednio budżet Gminy w roku 2020 i latach
kolejnych.
(pełny tekst uchwały budżetowej do wglądu w Urzędzie Gminy
lub na stronie podmiotowej BIP)

X IZERY CUP W STAREJ KAMIENICY
Na macie zapaśniczej X Izery Cup w
Starej Kamienicy uczestniczyło 153
zawodników z 15 klubów. ULKS
Karkonosze Stara Kamienica wywalczyła
5 medali: Oskar Lubera 1 miejsce i
Najlepszy Zawodnik Turnieju. Krzysztof
Lubera, Gabriel Sadło, Kamil
Dąbrowski i Mateusz Podolec
wywalczyli brązowy medal. W imieniu
organizatora wielkie brawa dla naszych
zapaśników tym bardziej, że Kamil
Dąbrowski i Gabriel Sadło debiutowali
w zawodach.
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Przedszkolaki z niecierpliwością wypatrują już pierwszych oznak nadchodzącej wiosny. Zanim jednak ona
nadejdzie chcemy podsumować ostatnie miesiące i wydarzenia, które miały
miejsce w naszym przedszkolu.

zabawę wszystkie dzieci. Podczas
zabawy odbyła się również sesja
zdjęciowa.

Wizyta Świętego Mikołaja i
grudniowe wydarzenia

Przez cały rok szkolny, we wszystkich
grupach realizujemy program „Uczę
się bezpiecznie żyć”. Wiąże się to
również z zapraszaniem gości, którzy
prowadzą prelekcje związane z tematyką bezpieczeństwa. W miesiącu
lutym gościliśmy Funkcjonariusza
Straży Ochrony Kolei oraz Ratownika
Medycznego z firmy Divemed. Celem
spotkań było kształtowanie świadomości na temat bezpieczeństwa i
pomocy w razie zagrożeń.

W grudniu, jak co roku zawitał do nas
długo oczekiwany gość - Święty
Mikołaj, z długą brodą i workiem
pełnym niespodzianek. Obdarował
dzieci prezentami, wysłuchał przygotowanych piosenek i wierszyków i
zaprosił wszystkich do pamiątkowego
zdjęcia. Następnym wydarzeniem
inaugurującym przygotowania do
Świąt były gościnne występy przedszkolaków na kiermaszu adwentowym
w Zespole Szkół w Starej Kamienicy.
Dzieci z grupy Pszczółki i Motyle reprezentowały się również w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek
w Wojcieszycach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Przedszkolaki
uczestniczyły w konkursie na ozdobę
bożonarodzeniową, prezentowały
swoje umiejętności artystyczne
wystawiając jasełka w Agroturystyce
„U Haneczki” oraz w kościele parafialnym w Starej Kamienicy. W tym
czasie odbył się również kiermasz ciast
i ozdób świątecznych.

Dzień Babci i Dziadka
Jak co roku w naszym przedszkolu
obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka.
Tym razem program artystyczny
obfitował w akcenty folklorystyczne i
nosił tytuł „Na ludową nutę”. Były
tańce, wspólna zabawa, upominki
przygotowane przez dzieci, fotobudka
i słodki poczęstunek. Zorganizowaliśmy eliminacje przedszkolne
przed Gminnym Konkursem Recytatorskim pt. „Moja Babcia i Dziadek”.
Laureaci Lena Mężyk i Oktawia
Muraszko spisały się na medal i
wystąpiły w finale tego wydarzenia w
SP w Barcinku, zdobywając drugie i
trzecie miejsce.

Zabawa karnawałowa
W miesiącu lutym odbyła się zabawa
karnawałowa. Przedszkolaki w przeróżnych, bajkowych przebraniach
bawiły się w towarzystwie wodzireja,
który bardzo aktywnie włączył w

Wizyta Funkcjonariuszy
Straży Ochrony Kolei i
Ratownika Medycznego

Gminny Konkurs
„Uczę się bezpiecznie Żyć”
28 lutego byliśmy organizatorami
drugiej edycji Gminnego Konkursu
dla dzieci 5 i 6 letnich pt. „Uczę się
bezpiecznie żyć”. Stanowiska zadaniowe obfitowały w zagadnienia
teoretyczne i praktyczne z zakresu
bezpieczeństwa. Nie zabrakło również
pokazów edukacyjnych, przygotowanych przez dzieci przedszkolne,
jak również uczniów z Zespołu Szkół
w Starej Kamienicy. Wśród zaproszonych gości, stanowiących komisję
byli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony
Kolei, Straży Miejskiej oraz przedstawiciel firmy medycznej Divemed.
Umiejętności wszystkich dzieci
(pomimo trudnych treści) zostały
wysoko ocenione, a wszystkie przedszkolaki wróciły do swoich placówek z
medalami i nagrodami.
Pobyt w naszym przedszkolu obfitował również w różnego rodzaju
występy artystyczne, koncerty muzyczne, zajęcia przyrodnicze, tematyczne, wyjścia i spacery. Przed nami
jeszcze wiele wydarzeń i atrakcji.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony
internetowej:
przedszkole.starakamienica.pl
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Ogólnopolskim konkurs
wiedzy "ZUCH"
25 lutego uczniowie klas I-III brali
udział w ogólnopolskim konkursie
wiedzy "ZUCH". Dzieci rozwiązywały test wiedzy z zakresu edukacji
polonistycznej, matematycznej i
przyrodniczej.

Szkoła do kina
31.01 uczniowie z klas I-VI udali
się do kina "Helios" w Jeleniej
Górze na sens filmu pt. "Doktor
Dolittle". Film bardzo przypadł
dzieciom do gustu!

Lekcja otwarta matematyki
W piątek 24 stycznia uczniowie i
rodzice klasy czwartej uczestniczyli w otwartej lekcji matematyki.
Tematem zajęć były - działania w
zbiorze liczb naturalnych. Rodzice
i dzieci pracowali w grupach mieszanych. Do wykonania mieli 8
różnych zadań, za które otrzymywali punkty. Praca była intensywna
i wyczerpująca, gdyż na wykonanie
zadania było 5 lub 10 minut.
Metody, jakimi rozwiązywali zadania, bardzo podobały się rodzicom i
uczniom. Zmagali się z szyfrem,
magicznym kwadratem, sudoku,
puzzlami, dominem i wieloma
innymi zadaniami. Wszyscy
świetnie się bawili. Na koniec zajęć
wyrazili swoje opinie uzupełniając
niedokończone zdania.

Konkurs Recytatorki
24 stycznia w naszej szkole odbył
się Szkolny Konkurs Recytatorski
dla uczniów klas I-III oraz 6latków z przedszkola. Z każdej
klasy i grupy przedszkolnej wyłoniono po dwóch laureatów, którzy
już niedługo będą reprezentować
naszą placówkę w Konkursie
Recytatorskim organizowanym
przez Szkołę Podstawową w
Barcinku. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy, a zwycięzcom szkolnego etapu życzymy powodzenia w
kolejnych konkursowych zmaganiach !

"Magicznej Gwiazdce".
Po występie naszych gości wszyscy
uczestnicy Kolęd i Pastorałek
otrzymali od Pani Dyrektor
pamiątkowe dyplomy.

Powiatowy Konkurs Kolęd
i Pastorałek
W magicznej atmosferze odbywa
się Powiatowy Konkurs Kolęd i
Pastorałek "Hej kolęda, kolęda".
Organizatorem imprezy jest nasza
szkoła. Konkurs został podzielony
na dwa dni, gdyż do udziału w
imprezie zgłosiło się ponad 400
dzieci ze szkół, przedszkoli i
różnych instytucji z całego powiatu
jeleniogórskiego. Tak wielka
impreza nie mogłaby się udać bez
wsparcia dobrych duszyczek.
Dzięki zaangażowaniu lokalnej
społeczności, władz Gminy Stara
Kamienica, Radzie Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły
oraz prywatnym sponsorom, kolejny raz małej społeczności udało
się przygotować tak wielkie i wymagające przedsięwzięcie.
Za okazaną pomoc serdecznie
dziękujemy!

Świąteczny Kiermasz
W dniu 16.12.2019 r. w naszej
szkole, w cudowniej scenerii, odbył
się Świąteczny Kiermasz. Przy jego
organizacji pomagali rodzice oraz
pracownicy szkoły. Kiermasz
Świąteczny stał się okazją do
zaprezentowania umiejętności
artystycznych zarówno uczniów,
jak i rodziców, którzy w tym roku
oczarowali wszystkich swoim
występem. Goście mogli zakupić
wypieki oraz ozdoby świąteczne.
Rozstrzygnięto również Konkurs
Dyrektora na najpiękniejszego
„Renifera”. Wszystkim rodzicom,
opiekunom i kadrze szkoły dziękujemy za wsparcie i pomoc przy
organizacji tej imprezy.

Filharmonia
20 grudnia odwiedzili nas muzycy z
Filharmonii Dolnośląskiej. Artyści
przedstawili nam opowieść o
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Gminny Konkurs Recytatorski
15 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej im. Caspara Davida
Friedricha w Kopańcu odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski dla
klas IV - VIII. Wytypowano dziewięcioro uczniów z każdej szkoły
podstawowej w naszej gminie.
Uczniowie mogli pochwalić się nie
tylko talentem aktorskim, ale również
świetną dykcją i przede wszystkim
doskonałą pamięcią. Uczniowie
podzieleni zostali ze względu na wiek
na dwie grupy. A oto zwycięzcy: Klasy
IV-V - I m Witold Dembowski, II m
Hubert Koprowski, III m Konrad
Garncarczyk. Klasy VI-VIII - I m
Julia Tomaszewicz, II m Aleksander
Jarzębecki, III m Aleksandra Tracz
Zajęcia - projekt „Podniesienie
jakości uczenia się w szkołach w
Gminie Stara Kamienica
Zajęcia pozalekcyjne odbywające się
w ramach projektu cieszą się dużą
popularnością wśród uczniów. Doskonalą na nich swoje umiejętności oraz
rozwijają zainteresowania i talenty.
Na zajęciach „Doświadczenia fizyczno-chemiczne” wykonują szereg
eksperymentów, związanych z codziennym życiem. Poznają prawa
rządzące wybranymi zjawiskami
natury, określają właściwości fizyczne i chemiczne wybranych substancji. Natomiast zajęcia rozwijające
kreatywność to czas dostarczenia
uczniom pewnej, określonej wiedzy
na temat zasad komponowania prac
plastycznych, możliwości wyrazu
niektórych środków. Umożliwiają też
indywidualny, spontaniczny proces
tworzenia. Dostosowany jest do
wieku uczestników (7-10 lat). W
trakcie uczniowie poznają nowe
techniki plastyczne, wykorzystujące
suche pastele, bandaż gipsowy, masę
papierową, plecionkę. Realizacja
zajęć umożliwia w sposób wielowymiarowy, angażując wszystkie zmysły
usprawniać proces nauczania, sprzyja
podniesieniu potencjalnych zdolności
uczenia się, reguluje poziom stresu.
Kółko językowe oraz Zajęcia rozwijające z matematyki pozwalają na
poszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych,
wykorzystując szereg metod aktywizujących ucznia.

Realizacja progra-mów wiąże się z
twórczym rozwiązy-waniem
problemów językowych poprzez
poszukiwanie, segregowanie i
wykorzystywanie informacji różnego pochodzenia, także przy wykorzystaniu komputera i różnorakich
edukacyjnych stron www. Uczniowie
wykorzystują posiadaną wiedzę do
rozwiązywania problemów i znajdowania różnych dróg rozwiązania
danego problemu. Łączą zdobytą
wiedzę na lekcjach z nowymi elementami matematyki wykraczającymi
poza program nauczania. Zajęcia z
Robotyki pozwalają na rozwijanie
umiejętności związanych z kodowaniem i programowaniem. Uczniowie
wykorzystują na nich zakupione
tablety oraz Klocki Lego Wedo.
Zajęcia o charakterze terapeutycznym
oraz wyrównawcze (terapia pedagogiczna, TUS, zajęcia sensomotoryczne, biofeedback, zaj. wyrównawcze z matematyki) pozwalają
uczniom usprawniać zaburzone funkcje oraz rozwijać ich umiejętności i
wiedzę.
Spotkanie z Policją
W ramach działań profilaktycznych
związanych z bezpieczeństwem
dzieci, w dniu 05.02.2020r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
spotkaniu z funkcjonariuszem policji
(dzielnicowym), pracującym na co
dzień w Komisariacie II Policji w
Jeleniej Górze, panem Wojciechem
Daukszewiczem. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły
bezpieczeństwa należy zachować w
drodze do i ze szkoły oraz poza
miejscem zamieszkania, przypomniał
zasady poruszania się po ulicy.
Przypomniał o bezpieczeństwie w
czasie zbliżających się ferii. Podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy
odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Podczas spotkania z
policjantem uczniowie mogli dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z
portali społecznościowych i telefonów komórkowych oraz o odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa.
Funkcjonariusz omówił sposoby
unikania niebezpiecznych sytuacji.
Oczywiście nie odbyło się bez pytań
ze strony uczniów, które dotyczyły
przekazywanych informacji, jak
również innych aspektów pracy policjanta. Spotkanie było interesujące i
pouczające.

Podróże dalekie i bliskie
W piątek 6 grudnia 2019r. uczniowie
naszej szkoły wraz z wychowankami
oddziału przedszkolnego, wybrali się na
mikołajkową wycieczkę do Majalanduparku rozrywki w Kownatach. Przez 5
godzin bawiliśmy się wspólnie, korzystając z wielu atrakcji, które oferuje park.
Mogliśmy nauczyć się fruwać w tzw.
Szkole latania, zjechać super ślizgiem,
czy przejechać się rollercoasterem wikingów...nawet wjechać i zjechać totemem
wikingów. Emocje, które przeżywaliśmy pozostały w nas na wiele kolejnych miesięcy. Serdecznie polecamy to miejsce, do
szkolnych i rodzinnych podróży.
Dzień przed rozpoczęciem ferii, czyli
6lutego 2020r. wybraliśmy się w podróż
do Bolesławca. Odwiedzi-liśmy fabrykę
ceramiki bolesławieckiej, muzeum żywej
ceramiki oraz wzięliśmy udział w
warsztatach, dzięki którym mieliśmy
możliwość własnoręcznie stworzyć
naczynia ceramiczne. Nasze cuda po
oszkliwieniu, mogliśmy zabrać do domu.

Nowoczesne Pracownia
Komputerowa oraz Pracownia
Językowa
Po feriach zimowych w naszej szkole
zostały uruchomione dwie nowoczesne
pracownie: komputerowa i językowa.
Realizowany w szkole projekt „ Poprawa
jakości uczenia się w szkołach w Gminie
Stara Kamienica umożliwił doposażenie
placówki w nowe komputery –zakupiono
19 laptopów oraz oprogramowanie do
pracowni językowej wraz z profesjonalnymi słuchawkami. Szkoła została
podłączona do Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej OSE, która zapewnia szybki
i bezpieczny internet. Ponadto do klas IVV zakupiono dwa monitory interaktywne,
które są wykorzystywane na wszystkich
lekcjach. Dzięki nim uczniowie uczą się
korzystających z nowoczesnych multimediów i sieci internetowej.

Dzień Babci i Dziadka
Obchody Dnia Babci oraz Dnia Dziadka
w naszej szkole odbyły się w sympatycznej i radosnej atmosferze. Uczniowie
klas I-III zaprosili gości w dniu 21
stycznia 2019r. do szkolnej auli, gdzie
zaprezentowali swoje zdolności. Były
piękne wiersze, gra na instrumentach,
pokaz tańca towarzyskiego. Nie mogło
zabraknąć życzeń i drobnych upominków.
Po występach zaproszeni goście udali się
na poczęstunek. Natomiast Dzień Babci i
Dzień Dziadka w oddziałach przedszkolnych odbył się w dniu 28.01.2019r.
Przedszkolaki przygotowały piękne występy dedykowane babciom i dziadkom,
wykazały się zaangażowaniem i pomysłowością. Wspólnie z opiekunami
przygotowały pyszny poczęstunek.
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Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł
W STAREJ KAMIENICY

Szkoła Podstawowa w
Starej Kamienicy
Uczniowie ósmych klas zmierzyli
się z próbnymi egzaminami z
języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego i niemieckiego. Wyniki zostały omówione
z uczniami i rodzicami. Przed nami
dużo pracy, ale też sporo możliwości na uzupełnienie wiedzy,
dzięki zajęciom dodatkowym odbywającym się w naszej szkole w
ramach projektu unijnego. Do
„prawdziwych” egzaminów uczniowie przystąpią w dniach 21-23
kwietnia 2020 roku.
Nico Schmolke, uczeń VIII klasy
przeszedł do etapu wojewódzkiego
Zdolnego Ślązaka z języka niemieckiego. Dołączył do elitarnego
grona najzdolniejszych uczniów,
zmierzył się z bardzo trudnymi
pytaniami na poziomie pisemnym i
ustnym najpierw w szkole, potem
w Jeleniej Górze i we Wrocławiu w
na etapie wojewódzkim. Tym
samym nasza szkoła jest w gronie
najlepszych szkół. Nico 26 lutego
pojechał na ostatni etap Zdolnego
Ślązaka z języka niemieckiego do
Wrocławia. Wyniki wkrótce.
Dnia 28.01.2020r. uczniowie klasy
VIIB z wychowawczynią uczestniczyli w wycieczce do kina.
Wszystkich poruszyły sceny dramatu wojennego „1917”. Była to
również swoista lekcja historii
prezentująca sceny z aktualnie
omawianej przez uczniów w
szkole I wojny światowej.
Młodzież mogła lepiej poznać i
zrozumieć różne taktyki prowadzenia tej wojny, np. wojnę pozycyjną – manewrową.
15 stycznia grupa uczniów z klas
siódmych i ósmych brała udział w
Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym w Szkole
Podstawowej w Kopańcu. Do
etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie:

Aleksander Jarzębecki i Hubert
Sztac.
W związku z przypadającym 1
marca Dniem Żołnierzy Wyklętych uczniowie klas siódmych i
ósmych przeprowadzili lekcje
historii, prezentując heroizm i
bohaterską walkę żołnierzy niezłomnych. Młodzież wykonała
okolicznościową gazetkę upamiętniającą tych Polaków.

Liceum Ogólnokształcące
w Starej Kamienicy
W poniedziałek 16.12. 2019 w AGI
w Kromnowie obchodzone było
20-lecie partnerstwa polskoczeskiego. Z tej okazji nasi uczniowie – licealiści umilili gościom
czas swoim występem artystycznym, opiekunem grupy uczniów
jest pani Małgorzata Płonczkier.
Ten sam zespół wokalny 02 lutego
2020 roku wystąpił też z koncertem kolęd w Kościele Parafialnym
w Starej Kamienicy, a teraz przygotowuje się do recitalu „Muzyka
jest kobietą”, który odbędzie się 8
marca 2020 roku w Artystycznej
Galerii Izerskiej w Kromnowie.
W dniach 28-29.01 klasy licealne
pojechały na dwudniowe warsztaty
chemiczne do ośrodka szkoleniowego w Myśliborzu. Pracowali w
grupach w laboratorium, tematem
przewodnim była woda: „Woda
źródłem życia” oraz „Czy wiesz co
jesz”?

dla siebie. W ramach innowacji
pedagogicznej.
„Naukowe soboty w Zespole
Szkół w Starej Kamienicy” uczniowie pilnie spędzają czas w szkole
doświadczając, poznając, tworząc i
przy tym dobrze się bawiąc. Kolejne soboty przed nami: 29.02,
21.03, 18.04, 16.05 oraz 30.05.
Przed nami kolejna atrakcja projektowa –wycieczki edukacyjne.
Dzięki udziałowi w projekcie
szkoła pozyskała pracownię językową oraz laptopy do Centrum
Multimedialnego mieszczącego
się w bibliotece szkolnej.
„Ludzie przestają myśleć, gdy
przestają czytać”. Denis Diderot
Na półkach biblioteki szkolnej
pojawiła się pokaźna dawka nowości wydawniczych. Książki i
audiobooki zostały zakupiono ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Każdy znajdzie coś
dla siebie – do wyboru przeszło
200 tytułów. Zapraszamy i pamiętajcie, że czytanie : redukuje stres,
poprawia pamięć, inspiruje, rozwija wyobraźnię, poprawia skupienie
i koncentrację, poszerza słownictwo, stymuluje mózg, rozwija
wrażliwość na sztukę i innych
ludzi, poszerza wiedzę, poprawia
pisanie, kształtuje osobowość.

Działania wspólne szkół
Aktywnie na łyżwach
Uczniowie klas 7 i 8 oraz klasy
licealne wraz z wychowawcami
przed feriami aktywnie spędzali
czas na łyżwach.
Projekt
Nasi uczniowie uczestniczą w projekcie "Poprawa jakości uczenia
się w szkołach w gminie Stara
Kamienica", w ramach którego
prowadzone są zajęcia dodatkowe
z matematyki, fizyki, chemii,
geografii, informatyki, języka
angielskiego, języka niemieckiego
oraz zajęcia artystyczne rozwijające kreatywność. Każdy uczeń
może znaleźć coś

Nico Schmolke, uczeń VIII klasy
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Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Barcinku
II BAL
CHARYTATYWNY

,,Z SERCEM
DLA SZKOŁY”
1.02.202r. odbył
się II Bal Charytatywny ,,Z sercem dla szkoły”,
który – podobnie, jak rok temu – cieszył się dużym
zainteresowaniem społeczności lokalnej. Przybyli goście
świetnie bawili się przy znakomitej muzyce, a także
uczestniczyli w licznych zabawach i konkursach przygotowanych przez organizatorów.
Dziękujemy Radzie Rodziców, Rodzicom i Nauczycielom
za organizację uroczystości, a sponsorom za wsparcie
rzeczowe i finansowe. Podziękowania kierujemy również
do opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Barcinku, Pani Renaty
Grzegorek, za udostępnienie obiektu. E. Wojna, S. Suchecka
FERYJNE WARSZTATY MODELARSKIE i
NIECODZIENNA MATEMATYKA
17.02.20 r. nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w
warsztatach modelarskich, które prowadzili pracownicy
Jeleniogórskiego Aeroklubu. W marcu kolejne spotkanie,
tym razem zbudowane modele wezmą udział w zawodach.
10-12.02.20 r. w odbyły się spotkania z matematyką, w
trakcie których uczestnicy poznali tajemnicę szyfrów,
dokonali skoku na skarbiec w Wenecji i samodzielnie
ułożyli zadania do Komnaty Szyfrów, której otwarcie
nastąpi wkrótce.
D. Siedlecka-Oleksiak
SZKOLNY BAL
WALENTYNKOWO-KARNAWAŁOWY
7.02.20 r. odbył się Bal Walentynkowo-Karnawałowy.
Zabawę urozmaicił przegląd piosenki o tematyce miłosnej
oraz konkurs Zakręconego Kuperka, w którym udział brały
klasy I - VI wraz z wychowawcami. Nie mogło zabraknąć

poczty walentynkowej, co sprawiło że na niejednej buzi
zagościł nieśmiały uśmiech oraz niewielki rumieniec.
Bezkonkurencyjni byli uczniowie klasy V, którzy rozbawili
wszystkich piosenką ,,Kamień z napisem love”.
D. Siedlecka-Oleksiak

III m-ce KONRADA GANCARCZYKA W
GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
KLAS IV-VIII
15.01.20 r. ucz.: K. Wasilewska, O. Swacha, M. Grolik, A.
Słaboń, G. Sołtys, K. Gancarczyk, M. Martyka, K. Mężyk i
K. Kowalska - wzięło udział w Gminnym Konkursie
Recytatorskim dla klas IV - VIII,

który odbywał się w Kopańcu. Zachwycili jury nie tylko
talentem aktorskim, ale również świetną dykcją i przede
wszystkim doskonałą pamięcią. Nagrody przyznano w
dwóch kategoriach - klasy IV-V oraz VI-VIII. Uczeń
Konrad Gancarczyk zajął III miejsce. Gratulacje!

E. Wojna

Zajęcia rozwijające zdolność uczenia się, pamięć i
koncentrację w ramach projektu ,,Poprawa jakości
uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica”
Priorytetem w edukacji staje się kształtowanie i rozwijanie
u uczniów umiejętności uczenia się, która zwiększy
efektywność ich działań i zapewni sukces nie tylko na
bieżącym etapie edukacji, ale również w przyszłości. W
ramach zajęć uczestnicy poznają techniki i metody
aktywizujące, sposoby ich zastosowania w praktyce oraz
doświadczą i przekonają się, które z nich są najskuteczniejsze w kontekście indywidualnych predyspozycji,
stylu uczenia się, profilu inteligencji konkretnego ucznia.
Rozwiną własną motywację wewnętrzną, zdobędą wiedzę
o różnych technikach szybkiego uczenia się, zapamiętywania. Ponadto w ramach zajęć pojawią się zagadnienia z
zakresu właściwego odżywiania w kontekście funkcjonowania mózgu, a także właściwej organizacji miejsca
pracy. Uczniowie poznają techniki relaksacji i koncentracji. Zajęcia w ramach projektu odbywają się we wtorki i
w piątki, prowadzi je Ewa Wojna.
E. Wojna
ŚLEMY DO WAS POZDROWIENIA!
Od września 2019 przez cały I sem. klasa 6a brała udział w
Ogólnopolskim Międzyszkolnym Projekcie "Ślemy do
Was pozdrowienia". Celem projektu było nawiązanie
kontaktów rówieśniczych z uczniami ze szkół w całym
kraju, a efektem udziału stworzenie pocztówkowej mapy
Polski.
S. Suchecka
,,KARMNIK DLA KSIĄŻEK”
26.02.2020 ucz. z kl. 6a z wychowawcą odwiedzili
"karmnik dla książek" znajdujący się w Barcinku. Dzieci
zasiliły skrzyneczkę nowymi utworami literackimi z
nadzieją, że... szybko
znikną, a na ich miejsce
pojawią się nowe, gdyż
na tym właśnie polega
bookcrossing.
Zachęcamy do korzystania ze skrzyneczki.
S. Suchecka
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ŚWIETLICA WIEJSKA W KOPAŃCU
Pomimo, że wiosna w pełni jest z
nami to ja muszę wrócić do zimy, a
nawet do jesieni. Jesienne warsztaty odbywały się jak co roku w naszej świetlicy. Królowały kasztany,żołędzie,złotobrązowe liście,
szyszki i dzieci które w jesienne
popołudnia miały ochotę uczestniczyć w kreatywnych zajęciach.
Grudzień 2019 był bardzo dyna
miczny w świetlicy Kopaniec.
8.12.2019 przybył do nas wyjątkowy gość z wielkim worem prezentów. Młode pokolenie nie zawiodło
i również rodzice naszych pociech
zgromadzili się w bardzo licznym
gronie. Niestety nie wszystkie
dzieci dotarły na spotkanie z Mikołajem, ale jak mówi stare polskie
przysłowie „co ma wisieć nie
utonie”. Mikołaj sam się pofatygował i dostarczył prezenty.
Chciałabym bardzo ale to bardzo
podziękować Pani Anecie i Pani
Ewelinie za bezinteresowna pomoc
w zorganizowaniu Mikołajek i
bezspornie Panu Mikołajowi który
wypełnił ważną misje na stu
procentach. Jeszcze raz bardzo
dziękuję. Jak co roku w grudniu
dzieci i rodzice wspólne pieczą
świąteczne pierniki. Ma się rozumieć mąka i ozdoby piernikowe
były wszędzie. Ponad wszelką
wątpliwość produkcje wypieków
były pierwszorzędne. Natomiast

końcem grudnia przygotowałam
nocowanie w świetlicy dla dzieci.
Były gry, zabawy i jakże by inaczej
pizza też do nas dojechała. Nie
przypuszczałam, że spędzenie nocy
w świetlicy sprawi dzieciom tyle
frajdy. Ogromnie dziękuję Pani
Agnieszce za to, że pomogła mi w
opiece nad dziećmi w tym pierwszym ale nie ostatnim wydarzeniu
jak „noc w świetlicy”. 31 grudnia
ostatni dzień starego roku zaczął się
zabawą Sylwestrową, która trwała
niemalże do białego rana. Goście aż
tak bardzo byli zadowoleni że
zadeklarowali SYLWESTER 2021
tylko w kopanieckiej świetlicy. W
świetlicy odbywały się zajęcia ferii
zimowych. Nie zawiodła mnie
frekwencja dzieci i młodzieży.
Każdy dzień miał inny projekt.
Jednego dnia był czarny brystol i
białe farby czyli zima nocą. Drugi
dzień biała wata talerzyki papierowe i niedźwiedź polarny. Była
też „ tłusta środa” faworki zrobione
przez dzieci. Walentynkowe serduszka tez były wykonywane. Gry
planszowe, piłkarzyki i bilard
uprzyjemniały nam wspólne zabawy podczas ferii. ZAPRASZAM
do świetlicy na zajęcia cykliczne
wtorek 16;00 do 19 ;00 środa 15;00
do 18;00 czwartek 16;00 do 19;00.
Opiekun świetlicy

BRAMA HERKULESA KIEDYŚ, NIEDAWNO I OBECNIE
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Kolejny numer „Izerskiej Wsi” jest w Waszych rękach…. Ode mnie tym
razem krótko… i na temat
Idzie wiosna – obudźmy się, dosłownie i w przenośni… obudźmy się do
wspólnego działania. Serdecznie zapraszam na różne aktywności w
świetlicy dzieci, młodzież i starszych. Ferie zimowe choć w
kameralnym gronie minęły aktywnie i artystycznie. Dzieci miały dużo
swobody twórczej i czas na realizacje własnych pomysłów. Nie zbrakło
akcentu kulinarnego w tłusty czwartek. Ekipa na 102 także wciąż
kreatywnie działa w środowe popołudnia i czeka na nowe osoby z pasją.
W poniedziałki odbywają się zajęcia z języka niemieckiego, we wtorek
nauka gry na gitarze, a w czwartki Joga. Masz swój pomysł na
uatrakcyjnienie oferty, przyjdź, napisz i podziel się nim.
(Opiekun świetlicy- Monika Kwaśniak)
Wiosenne przebudzenie (Jadwiga Koczanowska)
Co roku zdarza się ten cud,
powraca do nas wiosna,
natura budzi się ze snu,
nadzieje nowe rosną.
Niezmiennie dziwi nas ten fakt
i w zachwyt wprawia szczery,
że wiosną łatwiej dobrym być,
przyjaźnią się podzielić.
Radością przepełnieni,
w wiosennym blasku słońca,
tańczymy taniec szczęścia
na turkusowej łące.
Co roku zdarza się ten cud,
wiosenne przebudzenie
wyrasta trawka, kwitnie kwiat,
kiełkują nam marzenia.
Rozkwita wiosną cały świat,
Uczucia są cieplejsze,
dlatego łatwiej dobrym być
i myśli mieć jaśniejsze.
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ŚWIETLICA
WIEJSKA

w BARCINKU
W świetlicy w Barcinku zajęcia
cykliczne odbywają się bez zmian.
Grupa kreatywnych kobiet spotyka
w każdą środę od godz.16.30, w
czwartki od godz.16.30 przychodzą
na zajęcia dzieci.
Grudzień bez wątpienia był bardzo
pracowity, podobnie jak w zeszłym
roku zorganizowaliśmy dla najmłodszych „Spotkanie z Mikołajem”, były zabawy, prace plastyczne oraz wizyta Mikołaja
z wielkim workiem prezentów dla
dzieci. Dziękuje jeszcze raz wszystkim wspaniałym ludziom, którzy
przyczynili się do tych wielkich
uśmiechów na twarzy dzieci
podczas zabawy.
W okresie przedświątecznym
podobnie jak w latach ubiegłych na
świetlicy wiejskiej mieliśmy
okazje zobaczyć Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Pod-

stawowej w Barcinku, grona
pedagogicznego oraz rodziców.
Odbył się także kiermasz
Bożonarodzeniowy na którym
można było kupić przepiękne
ozdoby a także przepyszne ciasta.
Na początku lutego odbył się także
na świetlicy Bal Charytatywny ”Z
Sercem dla szkoły”, który był
zorganizowany przez Szkołę
Podstawową w Barcinku. Miło
było zobaczyć jak duże było
zaangażowanie wszystkich, którzy
zarówno przygotowaniem jak i
uczestnictwem w samej zabawie
postanowili wesprzeć naszą szkołę
w Barcinku.
W lutym rozpoczęliśmy ferie
zimowe, zajęcia w Barcinku
odbywały się tylko w drugim
tygodniu. Ciszę się, że przychodzi
spora grupka dzieci. Nie zabrakło
gier planszowych, zajęć plastycznych czy ulubionego tenisa
stołowego, którego dzieci bardzo
lubią.
Zapraszam serdecznie do odwie
dzania naszej świetlicy, wspólnie
spędzony czas, wspólna kawa,
dużo śmiechu czy długie rozmowy
zawsze zbliżają ludzi.
Opiekun świetlicy Renata
Grzegorek

List do redakcji
Szanowny Panie Adamie,
z tej strony córka Św. pamięci
magister Heleny Zasuń .
Chciałam tylko dodać kilka
informacji do artykułu o aptece
napisanego w biuletynie „Izerska
Wieś”. Otóż ze wspomnień mojej
mamy, mama przyjechała do Starej
Kamienicy na zastępstwo na czas
urlopu Pana Jaraczewskiego, na
jeden miesiąc. Prawdopodobnie
było to koło Świąt Wielkanocnych.
Niestety Pan Jaraczewski zmarł
nagle i niech się Pan nie dziwi, że
moi rodzice zostali tam. Piękny
dom i samodzielna praca , a jeszcze
wtedy mieszkanie i utrzyma-nie
domu był na koszt Zarządu Aptek
(ponieważ budynek należał do tego
zarządu). Dopiero później budynek
przeszedł do Gminy.

Pan Jaraczewski jest pochowany
na cmentarzu w Starej Kamie-nicy.
Z tego co opowiadano, to
Jaraczewski obejmował jeszcze
prywatną aptekę i potem zostały
upaństwowione, dlatego rodzina
nie mogła zostać, wyjechali. I tak
mama została kierownikiem apteki
w Starej Kamienicy. Rodzice zawsze myśleli wyjechać do
Częstochowy, ale jak zmarł nagle
ojciec w 1967 r. mama pogodziła się
z losem i została. Mama pracowała
aż do 62 roku życia w tej aptece,
ponieważ nie było chętnych na
objęcie apteki. (...).
W załączeniu kilka kopii
dokumentów
z poważaniem córka Heleny Zasuń
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KONCERT BANDI

KONCERT ZESPOŁU BĄDŹ CISZĄ
15 lutego na scenie
AGI wystąpił w
walentynkowym nastroju zespół „Bądź
ciszą”. Kolejny raz
artyści zachwycili publiczność ciepłą energią i wspaniałą muzyką. Czekamy na
kolejną płytę zespołu.

Scena AGI 29 lutego gościła artystów
zespołu BANDI. Trzech muzyków
zaprezentowało bardzo ciekawy repertuar
BANDI - pod tym pseudonimem
występuje Piotr Pawelec - wokalista,
songwriter, autor tekstów i muzyki.
Tworzy utwory mieszając takie gatunki
muzyczne jak rock, blues, folk. Jest to
muzyka autentyczna, z ciekawymi i
bardzo intymnymi tekstami.
Lucas Laufen (Australia)
Trzy lata temu Lucas Laufen postanowił
odmienić swoje życie o 180 stopni –
przeniósł się ze swojego spokojnego,
nadmorskiego miasteczka w Australii do
Berlina. Od wydania debiutanckiej EP
„Goodbye” w 2016 roku zagrał ponad 80
koncertów po całej Europie, budując przy
okazji grupę swoich oddanych fanów.
Muzyka Lucasa Laufena sprawia, że
zatrzymujemy się na chwilę i oddychamy.
Ponure falsetowe melodie łączą się tu z
lśniącą gitarą. To „nadmorska poezja z
dzikiej wyobraźni Australijczyka”.
Ten brodacz śpiewa o smutku, izolacji,
wolności i wspomnieniach. Czaruje!
I sprawie, że na chwilę ostro zwalniamy…
Takie przeżycia mogła doświadczyć
publiczność zebrana 16 stycznia w AGI.

POWRÓT DO
PRZESZŁOŚCI
16 lutego przestrzeń AGI wypełniła
muzyka zaprezentowana przez trójkę
wspaniałych młodych artystów.
Karolina Wołczyńska - wokal (już
kiedyś występowała w AGI grając na
skrzypcach), Łukasz Schmidt - gitara
oraz Adrian Janulewicz - gitara,
wykonali przed publicznością swoje
interpretacje znanych utworów Lady
Pank, Perfectu, Dżemu, Bryana
Adamsa, Scorpions.

* Izerska Wieś * str 14

SKARBY Z
PRZESZŁOŚCI
Muzyka jest kobietą

W zbiorach Artystycznej Galerii
Izerskiej można zobaczyć
metryczki urodzenia bydła z
hodowli w Barcinku. Dokumenty
pochodzą z okresu 1941-1942.
Każda krowa rasy Schwarz von
Warburg miała nadawane imię, na
rysunku oznaczano miejsca łat oraz
podano rodowód do czwartego
pokolenia wstecz.
Szanowni Państwo
Zachęcam Państwa do dzielenia się
z nami swoimi archiwalnymi
zbiorami (mogą być skany).
Szczególnie jestem zainteresowany
fotografiami i dokumentami z lat
1945 - 1975.

Dzień Kobiet w wielu miejscach był
obchodzony w najróżniejszy sposób. W
kilku świetlicach wiejskich naszej
gminy, odbywały się uroczyste
spotkania.
Artystyczna Galeria Izerska 8 marca
była miejscem, w które zaproszono
gości z całego regionu. Każdy mógł
przyjść na niecodzienny koncert
zorganizowany przez Radę Sołecką wsi
Kromnów. Koncert zatytułowany
„Muzyka jest kobietą” nie
pozostawiał żadnych wątpliwości co do
intencji.
Małgorzata Płonczkier wspaniale
przygotowała uczniów Liceum
Ogólnokształcącego ze Starej Kamienicy do tego wydarzenia. Młodzież
zaprezentowała piosenki treścią nawiązujące do relacji kobieta - mężczyzna.
Niewątpliwym „kwiatkiem” podczas
koncertu, były piosenki zaśpiewane
przez p. Małgosię. Zespół pragnąc
docenić zaangażowanie nauczycielki,
przyjął nazwę PĄCZUSIE
MAŁGOSI. Liczna publiczność
wymusiła na zakończenie koncertu dwa
bisy. Mam nadzieję, że Artystyczna
Galeria Izerska jeszcze nie jednokrotnie będzie gościła tych młodych
artystów.
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