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Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na 
Ukrainie Polska stała się pierwszym krajem, do 
którego ruszyły ogromne strumienie ukraińskich 
uchodźców. Historyczne pokrewieństwo narodów, 
bliskość kultur i języków, skłoniło wielu Ukraińców 
do opuszczenia swoich przytulnych domów i szukania 
schronienia u najbliższego sąsiada. Kilka milionów 
Ukraińców rozeszło się po całej Polsce w poszuki-
waniu bezpieczeństwa. Znaczna liczba uchodźców 
trafiła również do naszego regionu.

Przyjmowanie pierwszych uchodźców rozpo-
częliśmy 4 marca. W Gminie Stara Kamienica obecnie 
przebywa około 80 uchodzców i w tym 18 osób 
skierowanych  przez  Wojewodę  Dolnośląsiego. 
Uchodźcy mieszkają w różnych miejscowościach 
naszej Gminy. 

Gmina Stara Kamienica pełni funkcje patro-
natu nad zbiórką darów dla uchodźców z Ukrainy, 
której organizatorem jest KGW “Siła Kobiet” z 
Barcinka. Na Świetlicy wiejskiej w Barcinku przyj-
mowane są codziennie dary (żywność, środki czy-
stości, odzież), a następnie przekazywane potrze-
bującym. 

Pracownicy Urzędu Gminy w St. Kamienicy 
czynnie angażują się w pomoc w zakwaterowaniu, 
dostarczeniu żywności przybywającym na teren 
gminy uchodżcom.

Weronika. Przyjechałyśmy tu z matką, siostrą i 
kotem z Charkowa. W Polsce jestem po raz pierwszy. 
Dostałyśmy tutaj przytulne dwupokojowe mieszkanie 
z jeszcze jedną rodziną. Stale przywożono nam 
artykuły spożywcze i wszystko, czego potrzebujemy, 
siostrze przywieźli potrzebne leki. Jesteśmy bardzo 
dobrze traktowani, pomagają nam naprawdę nie 
obojętni ludzie. Wielkie podziękowanie dla Karoliny, 
Kamili i innych osób z programów pomocowych. A 
jeszcze tutaj jest bardzo piękna przyroda, odciąga 
uwagę od wiadomości z domu. Wszyscy tutaj 
czekamy na koniec wojny.

Olha. Dziękuję bardzo, daliście nam schro-

nienie, udzieliliście pomocy z żywnością, ubraniem, 
środkami higieny i innym. Dziękujemy serdecznie za 
miłe traktowanie nas. Chciałabym aby szybciej 
podjęli decyzję o możliwości otwarcia konta banko-
wego na ukraiński dowód osobisty. A najbardziej 
chciałabym, aby działania wojenne zakończyły się tak 
szybko, jak to możliwe i myśmy wrócili na Ukrainę.

Angelina. Ewakuowałam się z ogromnego 
ukochanego kraju zwanego Ukrainą. Do tego mo-
mentu nigdy nie przekroczałam granic Ukrainy i dla 
mnie był to ogromny i bardzo odpowiedzialny krok. 
Ponieważ nie jechałam sama, ale z dzieckiem. Jestem 
bardzo wdzięczna temu krajowi za to, że zostaliśmy tu 
przygarnięci!!! Nas nie tylko przygarnęli, ale zaopa-
trzyli we wszystko, czego potrzebujemy!!! Jestem 
bardzo wdzięczna dziewczynom z Urzędu Gminy i 
pracownikom pomocy społecznej dla uchodźców. 
Dziękuję bardzo wszystkim obywatelom Polski! Tutaj 
są bardzo mili i nie obojętni ludzie, zwłaszcza do nas, 
Ukraińców. Dziękuję bardzo!!! Kochamy was. 

Pomimo wieku i indywidualnych potrzeb 
staramy się znaleźć podejście do każdej osoby, 
słuchać  ich  życzeń,  pozbawiać  poczucia obcości i 
dostosowywać społecznie w naszym środowisku.

Kolejnym krokiem będzie pomoc w nauce 
języka polskiego oraz znalezienie pracy. Dlatego Wójt 
Gminy podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Ałły z 
Ukrainy na stanowisko koordynatora ds. Uchodżców, 
której zadaniem będzie pomoc naszym urzędnikom w 
kontaktach z gośćmi z Ukrainy oraz pomoc w ich 
aklimatyzacji w naszej gminie. 
W najbliższych planach organizacja szeregu imprez 
kulturalnych, artystycznych i kulinarnych z udziałem 
ukraińskich gości z naszej i sąsiednich Gmin. Chcie-
libyśmy pokazać kulture ukraińską naszym miesz-
kańcom a naszym gościom pokazać naszą gminę, 
historię. Dlatego też zapraszać będziemy Państwa na 
różne wydarzenia kulturalne, koncerty. Środki, 
zbierane będą wykorzystane dla uchodżców.

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji ...
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Gmina Stara Kamienica realizuje zadanie pn: „Rozbu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
miejscowości Wojcieszyce”. Zadanie realizowane jest 
przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt zadania 
wynosi 688.655,63zł, w tym dofinansowanie 
500000,00zł.  Trwają prace związane z realizacją ww. 
zadania. 
Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finanso-
we w wysokości 1.270.000,00 zł z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na tere-
nach górskich na zadanie pn. Budowa infrastruktury 
niezbędnej do rozwoju atrakcyjnie historycznych i 
turystycznych miejsc: parkingu dostosowanego dla 
osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z cią-
giem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w 
Nowej Kamienicy. Trwają prace związane z przygoto-
waniem ww. inwestycji.
Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finanso-
we w wysokości 500.000,00 ze środków z Funduszu 
Przeciwdziałania  COVID-19 w ramach Rządowego 
Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  dla  gmin z 
przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miej-
scowościach, w których funkcjonowały  zlikwido-
wane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 
na zadanie:  „Budowa budynku remizy strażackiej w  
Rybnicy – etap III”. Całkowity koszt zadania wynosi 
860.208,91 zł.  Trwają prace związane z realizacją 
ww. zadania. 

Gmina Stara Kamienica otrzymała  8.478.500,00 zł  w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie dwóch 
projektów inwestycyjnych, tj: 
1.  Modernizacja dróg na obszarze gminy Stara 
Kamienica - wysokość przyznanych środków - 
4.237.000,00zł
2.  Budowa szkoły podstawowej w miejscowości 
Wojcieszyce - wysokość przyznanych środków 
4.241.500,00 zł
Trwają prace związane z przygotowaniem wyżej 
wymienionych inwestycji.

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - 
Edukacja, Działanie 10.2 - Zapewnienie równego do-
stępu  do  wysokiej  jakości  edukacji  podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimna-
zjalnej - ZIT AJ na zadanie pn.:  „Uczniowie XXI 
wieku w gminie Stara Kamienica”. Trwają prace 
związane z realizacją ww.  projektu. 

Gmina Stara Kamienica złożyła wniosek i otrzymała 
dofinansowanie na zadanie „Budowa infrastruktury 
służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych przez członków karkonoskiego klastra 
energii” w kwocie 1.768.393 zł. Zadanie realizowane w 
ramach RPO WD. Trwają prace związane z przygo-
towaniem ww. inwestycji.

Gmina Stara Kamienica w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
złożyła wnioski o dofinansowanie na realizację trzech 
zadań:
1. Przebudowa dróg wewnętrznych na obszarze gminy 
Stara Kamienica – szacowana wartość zadania 
4.690.000,00zł
2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
miejscowości Barcinek – etap I – szacowana wartość 
zadania  - 4.360.000,00zł
3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości Rybnica - szacowana wartość zadania 
18.000.000,00zł

Gmina Stara Kamienica w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
Edycja PGR złożyła wnioski o dofinansowanie na 
realizację dwóch zadań:
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w 
Starej Kamienicy - szacowana wartość zadania – 
1.860.000,00zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
ulicach Lipowej, Leszczynowej i Czereśniowej w 
miejscowości Wojcieszyce -  szacowana wartość 
zadania – 2.240.000,00zł

Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finansowe na 
realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra 
Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” w wysokości 
34.692,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obsza-
rami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i 
Nauki.  Zadanie zostało zrealizowane.
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Program Laboratoria Przyszłości to rządowa inicja-
tywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID - 19 i realizująca  jeden  z  postulatów 
„Polskiego Ładu”.  Program Laboratoria Przyszłości 
realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów ma na celu wsparcie szkół pod-
stawowych  w budowaniu wśród uczniów kompe-
tencji przyszłości  z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  W 
ramach programu Laboratoria Przyszłości Gmina 
Stara Kamienica złożyła wnioski o udzielenie wspar-
cia finansowego na zakup nowoczesnego wyposa-
żenia dla wszystkich szkól na terenie gminy i 
otrzymała  dofinansowanie  na  ogólną  kwotę 
150.000,00zł. 

W ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym –„Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia - REACT-EU  Działanie 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014 – 2020 Gmina Stara Kamienica 
aplikowała o  środki  i otrzymała dofinansowanie na 
łączną kwotę 194 000,00 zł. Trwają prace związane z 
przygotowaniem ww. zadania.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia dotycząca realizacji projektu granto-
wego „Cyfrowa Gmina” Gmina Stara Kamienica 
aplikowała o środki i otrzymała dofinansowanie  w 
wysokości 100 000,00 zł. Trwają prace związane z 
przygotowaniem ww. zadania.

Gmina podjęła starania i otrzymała dofinansowanie na 
zadanie pn. „ Kasztelańskie przedzamcze”.  Zadanie 
realizowane jest  w ramach programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 2014-2020 - tytuł naboru 
Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Nysa. 
Trwa procedura wyboru wykonawcy ww. zadania. 
Pomimo trzykrotnego ogłoszenia postępowania 
przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcy 
niniejszego zadania

Gmina Stara Kamienica złożyła wniosek o przyznanie 
pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie   na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z 
wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w 
zakresie podejmowania działalności gospodarczej  
objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2014–2020 na zadanie pn.: "KASZTELAŃSKIE 
PRZEDZAMCZE"- stworzenie  przestrzeni ogólno-
dostępnej i infrastruktury turystycznej w celu pobu-
dzenia aktywności  społeczności lokalnej poprzez 
budowę dwóch wiat” na kwotę 90 996,00 zł. 
*******************************************
Gmina wystąpiła z wnioskiem  do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i otrzymała dofinanso-
wanie na odbudowę pięciu dróg gminnych w miejsco-
wości Barcinek, Rybnica, Mała Kamienica i  Stara 
Kamienica uszkodzonych w wyniku gradobicia i 
intensywnych  opadów  deszczu  w  czerwcu i lipcu 
2021r. Trwają prace związane z realizacją ww.  zadania. 
*******************************************
Gmina Stara Kamienica podpisała umowę z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia 
finansowego ze środków Funduszu Dopłat na zadanie 
inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego” na  kwotę 
716.470zł. Trwają prace związane z wyborem wyko-
nawcy niniejszego zadania.

Zrealizowano zadanie pn.: „Dostawa i montaż wirtual-
nej mobilnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strze-
leckim”.  Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa 
Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert pn. 
„Strzelnica w powiecie 2021”, program „Zostań 
Żołnierzem Rzeczypospolitej”. W dniu 18 marca 
2022r. dokonano uroczystego otwarcia  strzelnicy.
*******************************************
W porozumieniu i ze wsparciem  Starostwa Powiato-
wego w Jeleniej Górze zrealizowano zadanie pn. 
„Remont poboczy dróg powiatowych nr 2763D (ul. 
Kamienicka) i nr 2492D (ul. Sportowa) w Starej 
Kamienicy”. Zadanie ma na celu  poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców korzystających z poboczy w 
zakresie komunikacji pieszej. Remont poboczy 
projektowany jest po stronie prawej dróg, idąc od 
siedziby Urzędu Gminy przy ul. Kamienickiej do 
budynku szkoły i centrum miejscowości przy ul. 
Sportowej.

Gmina
Stara Kamienica
ul. Kamienicka 11

58-512 Stara Kamienica
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Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł 

W STAREJ KAMIENICY
W naszej szkole 
dzieje się napra-
wdę dużo, uczy-
my się, nawet w 
soboty przycho-

dzimy  do  szkoły,  gdyż  realizujemy  projekt 
„Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica”. 
Szczególną popularnością cieszą się różnego rodzaju 
zajęcia kreatywne. Ludzie uwielbiają wyrażać siebie. 
Uczestniczenie w tworzeniu sztuki, w zwłaszcza  
będąc w grupie, gdzie czymś naturalnym jest 
całkowita swoboda ekspresji, a także nic nie jest 
poprawne ani błędne, wspomaga zdrowie psychiczne, 
sprawiając tym samym, że ludzie czują się bardziej 

szczęśliwi  i  zdrowi.  Artystyczne zajęcia, które 
odbywają  się w ramach projektu  w naszej szkole są 
relaksujące, obniżają poziom stresu, zapewniają 
ukojenie i jasność umysłu. Uczestnicy zajęć odsuwani 
są od swoich codziennych czynności i stają się 
całkowicie pochłonięci kreatywnością. Jest to czymś 
w rodzaju odpoczynku umysłowego od typowych 
procesów myślowych.
****************************************** 
25.02.2022r.  reprezentacja  szkolnego zespołu 
muzycznego Ciambelle miała przyjemność wystąpić z 
krótkim recitalem podczas spotkania Klubu Kultury 
Włoskiej, które odbyło się w Artystycznej Galerii 
Izerskiej.  Artystki  zaprezentowały piosenki z 
repertuaru, m.in. Anny German, Alicji Majewskiej, 
Sławy Przybylskiej i innych znakomitych ikon 
muzycznych.  Po raz pierwszy Ciambelle wykonały 
również utwory w języku włoskim. Była to również 
okazja do zaprezentowania nowych koszulek z logo 
zespołu, na które środki zostały zebrane podczas 
innego koncertu. 
Ze względu na tragiczne wydarzenia w Ukrainie, 
koncert odbywał się w charakterze zadumy. 
******************************************
Cieszymy się też z nadchodzącej wiosny. 21 marca 
2022 wiosnę rozpoczynamy z przytupem! Przed nami 
tydzień: Create Yourself! W związku z Dniem Św. 
Patryka (który obchodziliśmy 17 marca) wszyscy 
przebieramy się na zielono. Tego dnia przed godziną 

12:00 przejdziemy również w barwnej paradzie 
ulicami Starej Kamienicy.
Następnego dnia, 22.03.2022 w naszej Szkole Day of 
Crazy Hair - dzień szalonych fryzur, 23.03.2022 - 
Change IT! - zakładamy ubrania na lewą stronę, 
24.03.2022 - Just the other way - przynosimy do 
szkoły wszystkie potrzebne rzeczy ale nie w plecaku, 
25.03.2022 - WHO are You? - dzień szalonego 
makijażu i "stylówy". Będzie się działo! Wiosna idzie!
Nadszedł też czas wycieczek. Ogromną popularnością 
cieszy się Park Trampolin w Jeleniej Górze. Dnia 
14.03.2022 43 uczniów z obu klas siódmych wraz z 
opiekunami uczestniczyło właśnie w takiej  wycie-
czce. Już podróż pociągiem okazała się atrakcją, a 
sama zabawa w parku stała się okazją do wspaniałej 
zabawy indywidualnej i zespołowej. Dwugodzinne 
ćwiczenia sprawnościowe i  wylany przy tym pot z 
pewnością  przyczyniły się do poprawy kondycji 
uczniów i opiekunów.  Z Parku Trampolin udaliśmy 
się do MC Donalda, aby uzupełnić  stracone z takim 
trudem kalorie. Obfitość frytek, hamburgerów i 
innych fastfoodowych przysmaków sprawił, że 
wszyscy odczuli zmęczenie. Droga powrotna  do-
pełniła atrakcji tej wycieczki. Pociągiem doje-
chaliśmy tylko do Rybnicy, ponieważ była awaria 
szyny. Dalej powędrowaliśmy do Starej Kamienicy, 
zabezpieczając  w drodze kolumnę piechurów, którzy 
dzielnie pokonali trasę do szkoły. Z rumieńcami na 
twarzach dotarliśmy pod szkołę i na przystanek 
autobusowy, skąd uczniowie odjechali do swoich 
domów. Tej wycieczki z pewnością nie da się 
zapomnieć.
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W dniu 12 marca br. wybraliśmy się na Bobrowe Skały 
- 13 uczniów wraz z opiekunkami. Po dojściu na 
miejsce weszliśmy na punkt widokowy - najpierw po 
kamiennych stopniach, a potem stalowych schodach. 
Na górze czekała na nas niespodzianka. przepiękny 
widok - Karkonosze w całej okazałości. Tylko dla nas! 
Na dole kolejna atrakcja –ognisko i kiełbaski.
 „Na izerskich szlakach” – wycieczka do Świeradowa 
-  Zdroju. Dnia 16.03.2022r. 36 uczniów klas 

siódmych i ósmych  wraz z opiekunami  uczestniczyło      
w wycieczce do Świeradowa-Zdroju. Był to już 
kolejny wyjazd z realizowanego przez naszą szkołę 
projektu edukacyjnego. Tym razem młodzież 
wyruszyła na izerskie szlaki, by podziwiać piękne 
górskie tereny oraz tutejsze atrakcyjne obiekty  
turystyczne. Pierwszym punktem programu wycie-
czki było zwiedzanie Domu Zdrojowego w  uzdro-
wisku Świeradów - Czerniawa, gdzie uczniowie 
degustowali wody mineralne. Mogli również zakupić 
pamiątki i  kosmetyki na bazie naturalnych 
ekstraktów. Następnie udaliśmy się do Czerniawy 
/miejscowość włączona do Świeradowa - Zdroju, 
gdzie zwiedzaliśmy Czarci Młyn, którego historia 
sięga 1890r. a osnuta jest ciekawą legendą o Młynarzu, 
który zaprzedał duszę diabłu. Wizytę w Czarcim 
Młynie zakończył poczęstunek w postaci kromki 
chleba orkiszowego z masłem lub smalcem. Kolejnym 
punktem programu był przejazd i podejście pod SKY 
WALK. Młodzież z wielką ochotą, raźno wyruszyła na 
jego szczyt. Więcej radości i dobrej zabawy było w 
drodze powrotnej, gdyż atrakcją stały się przejścia w  
krętych tunelach umieszczonych pomiędzy główną 
ścieżką turystyczną.
Stamtąd przejechaliśmy pod wyciąg i gondolami 
udaliśmy się na Stóg Izerski. Niestety warunki 
pogodowe/mgła nad górami/ ograniczały widoczność, 
ale przez niewielkie  rozpogodzenie  podczas 
przejazdu można było ujrzeć piękno okolicznych 
sudeckich krajobrazów. W schronisku na Stogu 
Izerskim zakończyliśmy górską wędrówkę.
W naszej szkole nie ma czasu na nudę, jest czas na 
naukę i na różnego rodzaju działania.

Aktywna szkoła to my !
W i o s e n n e  w i e s c i
ze Szkoły Podstawowej w Barcinku

Dzień Otwarty w naszej szkole!
23 kwietnia br.  odbędzie się Dzień Otwarty dla dzieci, 
które w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w 
klasie I oraz ich rodziców. W programie spotkania jest 
prezentacja oferty szkoły, warsztaty artystyczno-
edukacyjne dla dzieci, prezentacja bazy szkoły, w tym 
sal terapeutycznych oraz słodki poczęstunek dla 
wszystkich gości.                                          K. Kuzia
Społeczność szkolna na pomoc Ukrainie
W szkole prowadzona jest zbiórka artykułów 
żywnościowych w ramach wsparcia osób, które 
cierpią w wyniku działań wojennych prowa-
dzonych na terenie Ukrainy. Włączyli się w nią 
uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy 
szkoły. Dodatkowo – jako wyraz solidarności 
z Ukrainą – dzieci namalowały antywojenne 

plakaty, które wiszą na korytarzach szkolnych. 
Z inicjatywy SU stworzyły serce przyjaźni polsko-
ukraińskiej. Ciepło przyjęte zostały także dzieci z 
Ukrainy, które uczęszczają  do naszej placówki.
A. Trawińska, D. Siedlecka-Oleksiak i Samorząd 
Uczniowski

Światowy Dzień Liczby π. 
14 marca 2022 roku obchodziliśmy, już po raz 6, 
Światowy Dzień Liczby π. Uczniowie z klas IV – VI 
brali udział w Turnieju Matematycznym – rozwią-
zywali zagadki, zadania, które były wskazówką do 
kolejnych działań, natomiast pozostali uczniowie 
wykonywali model liczby π w 3D, które to prace 
ozdobiły szkolne drzewo. D. Siedlecka-Oleksiak 
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Konkurs plastyczny ,,Portret 
U l u b i o n e g o  S p o r t o w c a " 
rozstrzygnięty!
9.03.22 wręczono nagrody laure-
atom Szkolnego Konkursu Plasty-
cznego pt:" Portret Ulubionego 
Sportowca". I m-ce: K. Kolasiński z 
kl. IV i S. Kwaśniak z kl. V, II m-ce: 
A.Buczkowska i M. Skrok z kl. V, 
III m-ce M. Kuzia z kl. V. Przyznano 
również 4 wyróżnienia: J. Golec 
i H. Kowalczyka z kl. IV oraz A. 
Berezowskiego i N.Poczynka z 
kl.V. Gratulacje! Nagrody w kon-
kursie ufundowała Rada Rodziców.
A. Trawińska
Obchody Międzynarodowego 
Dnia Kobiet
8 marca w naszej szkole ,,mali” i 
,,duzi” dżentelmeni nie zawiedli. 
Od rana składali życzenia, ofiaro-
wali słodkości i kwiaty wszystkim 
dziewczynkom i paniom. Panowała 
miła atmosfera. SU wraz z opie-
kunem przygotował piękne laurki, 
życzenia i kwiaty dla pań pracu-
jących w szkole, do życzeń dołą-
czyła także ,,męska” część praco-
wników.
A.Trawińska, D.Siedlecka-Oleksiak 
i SU
K a r n a w a ł o w e  s z a l e ń s t w a 
uczniów klas I-VI
W lutym odbył się bal karnawałowy 
dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły. Kolorowe stroje, skoczna 
muzyka towarzyszyły dzieciom w 
dobrej zabawie. Na twarzach 
wszystkich malował się uśmiech i 
zadowolenie. Głównym punktem 
programu był występ uczniów z 
,,Teatru Iluzji z Kostkiem”, którzy 
zaprezentowali swój pokaz magi-
cznych sztuczek. Nie zabrakło 
również poczty walentynkowej, 
która wywołała dużo gorących 
emocji. D. Siedlecka-Oleksiak i 
Samorząd Uczniowski
Zajęcia kreatywne dla starszych 
uczniów - projekt UE ,,Uczniowie 
X X I  w .  w  g m i n i e  S t a r a 
Kamienica" - ,,W teatrze iluzji z 
Kostkiem"
Ostatnie tygodnie to czas wytężonej 
pracy członków zespołu teatral-
nego, który funkcjonuje w naszej 
szkole od września br. Uczniowie 
przygotowali ciekawy pokaz iluzji, 
który zaprezentowali swoim szkol-

nym kolegom oraz nauczycielom 
podczas balu karnawałowo-walen-
tynkowego. Występ poprzedziły 
prace związane m.in. z samodziel-
nym przygotowaniem plakatów w 
programie Canva, wykonaniem 
elementów scenografii, projekto-
waniem kostiumów. Uczestnicy 
warsztatów poznali także sposoby 
radzenia z tremą, pracowali nad 
opanowaniem emocji, właściwej 
dykcji, a także współpracy w 
zespole. E. Wojna
Zajęcia kreatywne dla młodszych 
uczniów - projekt UE ,,Uczniowie 
X X I  w .  w  g m i n i e  S t a r a 
Kamienica"
Uczymy się przyszywać guziki. 
Zdobywamy umiejętności potrze-
bne w życiu codziennym. L. Smaroń
Nagrywamy wywiady z boha-
terami szkolnych lektur
Dzięki realizowanym projektom 
unijnym pracownia języka pol-
skiego wzbogaciła się o dodatkowe 
pomoce naukowe, dzięki którym 
uczniowie mogli realizować własne 
pomysły na pracę z lekturami 
obowiązkowymi. Uczniowie klasy 
4 i 5 – omawiając "Opowieści z 
Narnii" C. Lewis'a i "Skarb Troi" O. 
Fritsche'go  - nagrywali wywiady z 
bohaterami w/w książek. Oprócz 
ciekawej formy pracy z tekstem 
literackim, mieli możliwość spra-
wdzenia swoich umiejętności z 
zakresu wykorzystania technologii 
informacyjnej.                 E. Wojna

Z pomocą chorym na nowotwory - 
postawa godna naśladowania!
Ala i Pola z kl. 1 oddały swoje 
piękne długie włosy na rzecz osób 
chorych na nowotwór. Jesteśmy 
dumni z takiej postawy, brawo 
dziewczyny! Wielkie brawa dla 
rodziców za wzbudzanie empatii 
i uczenie wrażliwości na cierpienie 
drugiego człowieka.        G. Mazur
Te r a p i a  S I .  U s p r a w n i a n i e 
integracji zmysłów
Zwykłe rzeczy w niezwykły sposób 
– tak najkrócej można powiedzieć o 
zajęciach SI, które są jedną z wielu 
propozycji zajęć pozalekcyjnych 
odbywających się w naszej szkole. 
Dzieci ćwiczą i fantastycznie się 
bawią podczas terapii prowadzonej 
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przez naszych  specjalistów.
L. Smaroń

Nauka pływania
W naszej szkole dzieci mają możli-
wość rozwijania sprawności fizy-
cznej nie tylko podczas lekcji wy-
chowania fizycznego, ale również w 
formie alternatywnej, jako nauka 
pływania.     L. Smaroń

Klasa IV przygotowuje się do 
,,małego prawa jazdy”!
Uczniowie klasy IV będą nie-
bawem zdawać egzamin na kartę 
rowerową, w związku z tym ucze-
stniczyli w spotkaniu z Policją. 
Funkcjonariusze przekazali im 
swoją wiedzę na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
Odpowiadali też na pytania zw. z 
przepisami drogowymi.    K. Kuzia

W służbie ekologii
18 grudnia w ramach prowadzonej 
Innowacji, uczniowie klasy pierw-
szej zastanawiali się, czy ochrona 
środowiska jest potrzebna. W gru-
pach opracowali plakaty i przed-
stawiali argumenty za i przeciw. 
Uczniowie się zgodzili, że ekologia 
jest ważna i warto chronić przy-
rodę. W ramach zajęć z innowacji 
uczniowie klasy drugiej próbowali 
odgadnąć, ile lat mają drzewa? 
Otrzymaliśmy od rodziców plastry, 
które wykorzystaliśmy do zajęć 
ekologicznych. Na koniec, aby nie 
zmarnować drewienek, przygoto-
waliśmy niespodziankę dla na-
szych rodziców i stworzyliśmy 
drewniane ozdoby świąteczne. 
Część z prezencików została ozdo-
biona własnoręcznie malowanymi 
przez dzieci motywami świąte-
cznymi.

Sprawne czytanie mapy
20 stycznia w ramach zajęć uzdal-
niających  z  zakresu  przyrody 
uczniowie klasy drugiej ćwiczyli 
umiejętność wyszukiwania na ma-
pie różnych informacji. Wskazy-
wali granice naszego kraju, poszu-
kiwali gór i rzek, które znajdują się 
na terytorium Polski. Określali 
kierunki geograficzne, a także 
kraje, które graniczą z naszym 
państwem. W końcu sprawne 
czytanie mapy to jedna z bardziej 
przydatnych umiejętności. Przy jej 
pomocy łatwo odnaleźć się w 
nieznanym miejscu, kiedy zawiodą 
elektroniczne narzędzia nawigacji.

Ekologiczne miasto
24 stycznia w ramach Innowacji, 
klasa 1 skonstruowała makietę 
miasta ekologicznego. Jak na takie 
miasto przystało, jest wykonane z 

recyklingu. Jest tam dużo zieleni, 
kosze do segregacji, a także strefa 
wypoczynku Każde dziecko praco-
wało nad tym z wielkim zaangażo-
waniem, pomagali sobie, prześci-
gali się w pomysłach, a efekt prze-
rósł nasze oczekiwania. Brawo!

Dobrze się bawimy!
25 stycznia w ramach programu 
„Laboratoria Przyszłości” realizo-
wanego przez Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki uczniowie klas I-III 
otrzymali do swoich klas klocki. 
Oj, radości było wiele! Nie dość, że 
tworzenie  konstrukcji  sprawia 
dzieciakom wielką przyjemność, to 
jeszcze wpływa na ich wyobraźnie, 
logiczne  myślenie  oraz  rozwija 
zdolności namulane. Zabawa po-
maga skupić się na konkretnej 
czynności, a także integruje zespół 
klasowy. A co najważniejsze, to 
świetna zabawa!

Zabawa i nauka
Lekcje w formie gier na tablicy 
multimedialnej są świetnym uzu-
pełnieniem zajęć dydaktycznych. 
Podczas zajęć matematycznych 
dzieci z klasy drugiej „ustrzeliły” 
poprawne wyniki mnożenia, a 
nawet zdobyły „milion” punktów w 
matematycznych „Milionerach”. 
Konsultacje, mnożenie, dodawanie 
– wszystko poszło w ruch byle 
tylko podać poprawny wynik. Na 
koniec zajęć lekcyjnych dzieci ćwi-
czyły motorykę małą i rozwijały 
kreatywność tworząc rakietę przy 
okazji omawiana „kosmicznych” 
tematów.

„Dzień puzzli”
W tym roku Międzynarodowy 
Dzień Puzzli przypada 29 stycznia i 
z tej okazji Samorząd 
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Uczniowski przygotował wyzwa-
nie dla uczniów naszej szkoły. 
Dzieci miały wykonać gazetki 
klasowe i ułożyć wspólnie wybrane 
przez siebie puzzle. Klasy wywią-
zały się ze swoich zadań znako-
micie! Wszystkich - i tych dużych, i 
tych małych - zachęcamy do ukła-
dania puzzli, bo uczą skupienia się, 
pozwalają się wyciszyć i zapo-
mnieć na chwile o problemach.

„Szkolny Konkurs 
Recytatorski”

18 lutego odbył się Szkolny Kon-
kurs Recytatorski pt. „Zwierzęta w 
poezji” dla dzieci z najstarszej 
grupy przedszkolnej oraz uczniów 
klas I-III. Występom dzieci towa-
rzyszyły wielkie emocje. Wybór 
laureatów był niełatwy, ponieważ 
wszyscy uczestnicy prezentowali 
bardzo wysoki poziom. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody książkowe oraz dyplomy. 
Wszystkim dzieciom gratulujemy!

„Coś z niczego”
W ramach innowacji tworzymy 
ekologiczne zabawki i tym razem w 
ruch poszły skarpetki, z których 
wyczarowaliśmy pacynki! Własno-
ręcznie wykonane zabawki są w 
końcu najlepsze! Wystarczy skar-
peta, niepotrzebne guziki, ścinki 
materiałów, stare włóczki i odro-
bina fantazji! I gotowe! Oj, cudne te 
nasze pacynki!

„Odrobina relaksu”
2 marca w ramach projektu „Ucz-
niowie XXI wieku w gminie Stara 
Kamienica” realizowanego w na-
szej szkole dzieci wykonały wy-
dzierankę z papieru kolorowego to 
niezwykle wartościowa technika 
plastyczna  dla  dzieci. Podczas 
darcia i naklejania papieru dziecko 
ćwiczy małą motorykę - precyzyjne 
ruchy palców oraz koordynację 
oko-ręka. Ta zabawa plastyczna 
posiada także walor terapeutyczny - 
jest niezwykle relaksująca. 

Trochę rywalizacji sportowej
Nie od dziś wiadomo, że sport to 
zdrowie! Uczniowie klas 1-3 brali 
dziś udział w zawodach sporto-
wych. Rozgrzewkę poprowadziła 
uczennica klasy 3 - Maja Sikorska. 
Wszystkie dzieci zaangażowały się 
w rywalizacje sportowe i nikt się 
nie lenił! 

Zawody sportowe to świetna okazja 
do kształtowania postawy fair-play, 
a dzięki wspólnym rozgrywką ucz-
niowie mogli sprawdzić swoją 
sprawność fizyczną, jak również 
spędzić miło czas w gronie kole-
gów i koleżanek.

Wycieczka do Świeradowa 
Zdroju

14 marca w ramach projektu "Ucz-
niowie XXI wieku w gminie Stara 
Kamienica" dzieci z klas 1-6 od-
wiedziły dziś Świeradów Zdrój. 
Pierwszym przystankiem był SKY 
WALK czyli „Ścieżka w chmu-
rach”. Widoki były piękne, a 
najodważniejsze dzieci stanęły na 
szklanym balkonie. Gratulujemy 
odwagi! Kolejną atrakcją był prze-
jazd gondolą na Stóg Izerski. Na 
koniec wyprawy udaliśmy się do 
Domu Zdrojowego, gdzie ucznio-
wie skosztowali wody w Pijalni 
Wód Mineralnych. Następnie ze-
szliśmy do centrum Świeradowa, 
gdzie na deptaku dzieci zaopatrzyły 
się w pamiątki . To był dzień pełen 
wrażeń!

„Ciekawostki z przedszkola”
W ostatnim czasie w oddziałach 
przedszkolnych w Szkole Podsta-
wowej imienia Jana Pawła II w 
Wojcieszycach odbyło się wiele 
ciekawych  wydarzeń.  Między 
innymi odbył się Bal Karnawa-
łowy, podczas którego dzieci mo-
gły zaprezentować swoje prze-
brania, a także rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny na „Najciekawszą 
maskę karnawałową”. Wszystkie 
dzieci świetnie się bawiły. Kolej-
nym wydarzeniem był wyjazd do 
Teatru Animacji w Cieplicach na 
spektakl „Królewna z drewna”. 
Obejrzana  sztuka  wprowadziła 
dzieci w świat bajkowej fantazji 
oraz dostarczyła młodym widzom 
wiele treści przyrodniczych doty-
czących  zagrożeń,  które  mogą 
dotknąć las. Dzieci były także w 
Interaktywnym Centrum Przeciw-
pożarowym, w którym dowiedziały 
się jakie sytuacje mogą zagrażać w 
domu, w lesie i na podwórku. 
Również stacjonarnie odbyło się 
kilka wydarzeń, między innymi był 
do Dzień Pizzy, podczas którego



* Izerska Wieś * str 9

dzieci samodzielnie przygotowy-
wały swoje pizze, a następnie degu-
stowały swoje wypieki. Starsze 
grupy uczestniczyły w warsztatach 
z EDUzy pod tytułem „Histroia 
kropelki wody”. Dzieci mogły 
doświadczyć, co pływa, a co tonie 

oraz dowiedzieć się, co się stanie z 
lodem  po  wrzuceniu  do  zimnej 
wody i wiele innych. W najbliż-
szym czasie planowany jest festyn 
„Wielkanocne poszukiwania jaj” 
dla wszystkich mieszkańców 
Wojcieszyc.

Uczniowie z klas IV-VI wzięli 
udział w wycieczce do Wałbrzycha 
w ramach realizacji projektu „Ucz-
niowie XXI wieku w Gminie Stara 
Kamienica”, która odbyła się w 
dniu  20.01.2022r.  Najpierw 
wszyscy uczestniczyli w warszta-
tach w Explora Parku, gdzie pozna-
wali tajniki matematyki  w przy-
rodzie, układali  mozaiki i parkie-
taże. Kolejny punktem wycieczki 
było zwiedzanie Zamku Książ. 
Uczniowie z zainteresowaniem 
słuchali niesamowitych opowieści 
przewodnika związanych z historią 
obiektu. Na koniec wszyscy udali 
się do Palmiarni, gdzie obejrzeli  
ponad 250 gatunków roślin, które 
reprezentują florę różnych stref 
klimatycznych i różnych kontynen-
tów,  m.in. bambusy, fikusy i 
krzewy z Azji; ekualiptusy, świerki 
i sosny z Australii; byliny z Afryki; 
kaktusy i agawy z Ameryki Środ-
kowej,  rośliny cytrusowe z basenu 
Morza Śródziemnego. Prawdziwą 
gratką  dla uczestników wycieczki 
była jedyna w Polsce stała Wystawa 
Bonsai.

Wyjazdy do kina Helios
Dnia 25.02.2022r. uczniowie z klas 
I-III pojechali do kina na film 
„Nasze magiczne Encanto”.  Jest to 

nowy film wytwórni Walt Disney 
Animation Studios, który opowiada 
o niezwykłej rodzinie Madrigalów 
mieszkającej  daleko  w  górach 
Kolumbii i o jej magicznym domu 
w tętniącym życiem, cudownym 
miasteczku Encanto. Natomiast 
uczniowie klas IV-VI wybrali się w 
dniu 11.03.2022r. na filmowy 
musical Sing 2.  Jest to druga część 
animowanej komedii. Tym razem 
wiecznie optymistyczny Buster 
Moon i jego ekipa przygotowują się 

do  najbardziej  olśniewającego 
widowiska w historii. Walka o 
marzenia jest trudna i pełna wy-
zwań, jednak twórczej paczce 
udało się osiągnąć sukces. Oba 
filmy warto obejrzeć!
Zbiórka darów dla uchodźców z 

Ukrainy
"Spokojny sen o lepsze jutro"  akcja 
zorganizowana przez nauczycieli 
naszej szkoły. Jedni zakupili wkła-
dy a inni uszyli kolorowe poszewki, 
a wszystko po to, by nasi mali 
ukraińscy sąsiedzi, którzy przybyli 
do  naszego  kraju - często  bez 
swoich ulubionych zabawek - 
mogli przytulić się do kolorowej 
poduszki, która da im choć na-
miastkę normalności i ukoi  nerwy. 
Miejmy nadzieję, że wtuleni w nie 
będą śnić sny o pokoju i miłości na 
całym świecie. Cała społeczność 
szkolna zaangażowała się w zbiór-
kę potrzebnych rzeczy dla rodzin 
przybywających z Ukrainy. Wszy-
stkie dary zostają przekazywane 
sukcesywnie do gminnego punktu 
zbiórki,  który  znajduje  się  na 
Świetlicy Wiejskiej w Barcinku. 
Każdą osobę, która wesprze naszą 
akcję prosimy o przyniesienie do 
szkoły: chemię i kosmetyki (pro-
szki do prania, chemię gospodar-
czą, kosmetyki damskie i męskie), 
żywność długoterminową, nową 
bieliznę i skarpety, artykuły dla 
niemowląt (mleko modyfikowane, 
kaszaki,  pampersy,  chusteczki 
nawilżane), pościel, ręczniki, koce, 
prześcieradła, karmę dla zwierząt, 
leki, wózki, łóżeczka, wanienki, 
przewijaki, przybory szkolne i 
zabawki.
Serdecznie dziękujemy za zaanga-
żowanie  wielkie serce!
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Program Laboratoria 
Przyszłości

Szkoła Podstawowa im. Caspara 
Davida  Friedricha  w  Kopańcu 
otrzymała dofinansowanie w kwo-
cie 30000 zł w programie Labora-
toria Przyszłości. Wsparcie finan-
sowe pozwoli wyposażyć szkołę w 
nowoczesny  sprzęt  niezbędny 
w kształtowaniu i rozwijaniu umie-
jętności manualnych i techni-
cznych,  umiejętności  samo-
dzielnego i krytycznego myślenia, 

zdolności myślenia matematy-
cznego oraz umiejętności w zakre-
sie nauk przyrodniczych, techno-
logii i inżynierii. W roku szkolnym 
2022/2023 w zostaną w szkole 
zorganizowane zajęcia rozwijające 
zainteresowania z wykorzystaniem 
otrzymanego sprzętu: drukarki 3D, 
długopisów 3D, robotów i klocków 
edukacyjnych, kamery i aparatu 
fotograficznego wraz ze studiem, 
stacji lutowniczej.

Styczeń w naszym przedszkolu 
rozpoczął  się  wystawieniem 
Jasełek przygotowanych przez 
wszystkie grupy przedszkolne w 
Kościele p.w. Ścięcia Jana Chrzci-
ciela w Starej Kamienicy. Był to 
nasz pierwszy w tym roku szkol-
nym występ przed tak wielką 
publicznością. Mieliśmy tremę ale 
patrząc na zadowolone twarze 
odbiorców wiemy, że występ się 
udał. Księdzu Proboszczowi serde-
cznie dziękujemy za przyjęcie nas 
w kościele oraz za słodki poczęstu-
nek na plebanii.  

W Karnawale wielkie bale …..
Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i 
skoczna muzyka – w takiej atmo-
sferze bawiły się dzieci z Gmin-
nego Przedszkola w Starej Kamie-
nicy 27 stycznia podczas balu 
karnawałowego. Tego dnia, już od 
rana w przedszkolu pojawiały się 
kolorowe postacie. Dzieci prze-
brane były za swoich ulubionych 
bohaterów z bajek. W salach 
przedszkolnych spotkać można 
było wróżki, księżniczki, motylki, 

policjantów, piratów, strażaków, 
nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. Wystrój sali 
wprowadził w radosny nastrój oraz 
zachęcał wszystkich do wesołej 
zabawy. Przedszkolaki świetnie 
bawiły się w rytm muzyki pory-
wającej do tańca oraz brały udział 
w najróżniejszych zabawach. 
Nasze przedszkolne uroczystości
W styczniu obchodziliśmy bardzo 
ważne  święto  Dzień  Babci  i 
Dziadka. Ze względu na pandemię 
kolejny rok nie mogliśmy gościć 
naszych kochanych dziadków w 
placówce. Świat się zmienia, ale nie 
zmienia się jedno – miłość babci i 
dziadka, za którą dzieci serdecznie 
chciały podziękować. Wnuczęta 
uczciły to święto składając życze-
nia, recytując wiersze, śpiewając 
piosenki, oraz przygotowując upo-
minki. Wszyscy pamiętali by 
podziękować za opiekę, cierpli-
wość i czas, jaki poświęcają im 
kochani dziadkowie. Z uroczy-
stości nagrane zostały filmy, które 
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następnie wraz z podarunkami 
otrzymali babcia i dziadek.
Dzień św. Walentego był dla dzieci 
z naszego przedszkola prawdzi-
wym dniem miłości i przyjaźni. 
Dzieci, w swoich grupach, wzięły 
udział w różnych zabawach zwią-
zanych z walentynkami m.in.: 
szukały drugiej połówki serca, 
rozwiązywały zagadki dotyczące 
bohaterów bajek, bawiły się zro-
bionymi przez siebie serduszkami 
opaskami. Nie zabrakło oczywiście 
sercowych kolorowanek, spontani-
cznych emocji oraz pozytywnych 
uczuć. Na koniec tego pięknego 
dnia, każde dziecko otrzymało 
pysznego lizaka lub balonika od 
pań. Dzień Walentynkowy był miły 
i pełen pozytywnych wrażeń.
W lutym wszystkie dzieci brały też 
udział w niezapomnianym koncer-
cie zespołu Górska Roma. Wspól-
nie bawiliśmy się przy skocznych 
dźwiękach, a także mieliśmy mo-
żliwość  podziwiana  romskich 
sukni. Największą atrakcją dla 
przedszkolaków była możliwość, 
grania na instrumentach, a także 
możliwość przymierzenia pię-
knych i kolorowych kostiumów.
W poniedziałek 14 marca do nasze-
go przedszkola zawitał teatrzyk 
„Bajeczny kramik”. Za sprawą 
aktorów dzieci przeniosły się w 
magiczny świat bajek i instru-
mentów. Przedszkolaki z wielkim 
zaciekawieniem oglądały teatrzyk 
oraz śledziły grę aktorów. Sponta-
nicznie reagowały na różne sytua-
cje, które wynikały z przedsta-
wionych fragmentów kilku bajek. 
Było mnóstwo śmiech i dobrej 
zabawy.
24.02.2022 roku dzieci z naszego 
przedszkola uczestniczyły w sean-
sie edukacyjnym w mobilnym 
planetarium. Dzięki pokazom, 
dzieci dowiedziały się i zobaczyły 
jak powstaje wszechświat, gala-
ktyki, Układ Słoneczny. Pokaz, dla 
każdej z grup osobno, odbył się w 
specjalnej kopule o kształcie kuli, 
które dawała wrażenie przestrzeni 
kosmicznej. Dzieci odbyły podróż 

przez Układ Słoneczny, przecha-
dzały się po Marsie, lądowały na 
Księżycu. Mogły również poznać 
zjawiska związane z ruchem sfery 
niebieskiej, zmianą położenia pla-
net, zaćmieniem Słońca i deszczem 
meteorytów. W jednej chwili przed-
szkolaki przeniosły się w  zagadko-
wy świat  kosmosu. Pokaz dostar-
czył wszystkim wiele niezapo-
mnianych kosmicznych wrażeń.

Wyjazd do Teatru Animacji
22.02.2022 roku dzieci z grupy 
MISIE i ZAJĄCZKI, wybrały się 
do Zdrojowego Teatru Animacji w 
Jeleniej Górze, na spektakl „Kar-
melek”.  Była  to  ciepła,  pełna 
humoru opowieść o poszukiwaniu 
czegoś, co czyni nas potrzebnymi, 
czegoś co moglibyśmy ofiarować 
naszym najbliższym, a co, jak się 
wraz z głównym bohaterem dowie-
dzieliśmy, jest całkowicie niema-
terialne. Aktorzy, prawdziwa scena, 
reflektory świateł, muzyka oraz 
bajecznie kolorowe kostiumy przy-
ciągnęły uwagę przedszkolaków 
oraz wywołały na ich twarzach 
prawdziwy zachwyt. 
Przedszkolny Konkurs „Uczę się 

bezpiecznie żyć”
Odbył się w naszym przedszkolu. 
28 lutego. Brały w nim udział 
wszystkie grupy przedszkolne w 
podziale na dzieci młodsze i star-
sze. Wszystkie wykonywały zada-
nia związane z bezpieczeństwem i 
pierwszą pomocą, dostosowane do 
ich wieku oraz możliwości.   Przed-
szkolaki w ramach konkursu śpie-
wały również  piosenki i wykony-
wały wesołą gimnastykę. W skład 
komisji, która w tym dniu przybyła 
do Gminnego Przedszkola weszli: 
strażak, policjant, strażnik miejski, 
ratownik medyczny, pielęgniarka, 
strażnik ochrony kolei oraz przed-
stawiciele z rady rodziców. Wszy-
stkie dzieci poradziły sobie świe-
tnie z zadaniami i zostały nagro-
dzone dyplomem i medalem.
Przed nami radosny czas 
powitania wiosny i wiele 
wiosennych atrakcji … :)
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DOCHODY BUDŻETOWE  PLAN – 34.402.311 zł
Leśnictwo. Plan – 2.682 zł Przyjęto, że dochody z tytułu opłat za 
dzierżawę rejonów łowieckich wyniosą 2.682 zł
Transport i  łączność. Plan – 2.368.500 zł. Na podstawie 
porozumienia  ze Starostwem Powiatowym zostanie przekazana  
kwota 250.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W 
związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu 
Rządowego Fundusz Polski Ład wpłynęła wstępna promesa na 
realizację inwestycji „Modernizacja dróg na obszarze gminy 
Stara Kamienica” na kwotę 4.237.000 zł. W 2022r. zostanie 
wykorzystane 50% ww. kwoty, tj. 2.118.500 zł.  
Turystyka .  Plan – 140.100 zł W ramach INTERREG V-A Polska 
Czechy została podpisana umowa z Euroregionem-Nysa na 
dofinansowanie projektu „Kasztelańskie Przedzamcze” na kwotę 
ogółem 140.100zł
Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 1.195.935 zł. Dochody w 
ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami z mienia 
komunalnego zaplanowano na poziomie – 399.465  zł.  Na kwotę 
tę składają się:·planowane wpływy za zarząd i użytkowanie 
wieczyste mienia komunalnego – 3.465 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, dzierżawy pozostałe – 46.000 zł. Wpływy z 
tytułu czynszów mieszkań komunalnych, po uwzględnieniu 
podwyżki,  zaplanowano w kwocie 80.000zł. W związku z 
podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na 
udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat 
na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego” ujęto w 
budżecie kwotę 716.470zł 
Działalność usługowa. Plan – 10.000 zł Opłaty za miejsca na 
cmentarzu komunalnym zaplanowano w kwocie 10.000 zł.
Administracja publiczna. Plan – 53.861 zł 
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej. Plan – 1.073 
zł
Obrona Narodowa. Plan - 200 zł
Wymiar sprawiedliwości. Plan – 792 zł 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 – 
11.551.905 zł ·Wpływy z podatku od nieruchomości, od środków 
transportowych, od osób prawnych i fizycznych zostały 
skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy 
uchwał podatkowych na kwotę ogółem 6.795.000zl. ·Wpływy z 
podatku rolnego i leśnego skalkulowano odpowiednio wg 
wskaźnika ceny żyta i ceny drewna, opublikowanego przez 
Prezesa GUS na kwotę ogółem 363.000zł. ·Udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z 
ustaleniami Ministra Finansów w kwocie 3.491.505 zł.·Wpływy 
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przyjęto zgodnie z określoną przez Radę Gminy ilością punktów 
sprzedaży i skalkulowano na poziomie 89.000 zł, oraz z części 
opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym w kwocie 11.000zł 
·Wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podst. 
szczególnych ustaw, w tym min. za zajecie pasa drogowego, 
zaplanowano w kwocie ogółem 80.000zł  ·Pozostałe dochody 
zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 
dochodów w 2021r. na kwotę ogółem 722.400 zł.
Różne rozliczenia. Plan – 6.925.769 zł Planowana do 
przekazania przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji 
ogólnej wynosi 6.925.769 zł na  którą składają się:·część 
oświatowa subwencji ogólnej – kwota 5.764.662 zł, ·część 
wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.156.528 zł, ·część 
równoważąca – kwota 4.579 zł

Oświata i wychowanie Plan – 4.000.501 zł ·Opłata za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu i 
oddziałach przedszkolnych przy szkołach  - kwota planowana  
44.300 zł,·Opłata za korzystanie z wyżywienia w ramach 
stołówek szkolnych i przedszkolnych, kwota ogółem 
343.350zł·Dotacja celowa na realizację zadań własnych w 
zakresie wychowania przedszkolnego kwota 182.226 zł,·Dotacje 
otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub 
oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica kwota 
250.000 zł.·Dochody z najmu autobusu szkolnego kwota 
140.000 zł.·W związku z kontynuacją zadania pn. „Uczniowie 
XXI wieku w Gminie Stara kamienica” wprowadza się kolejną 
transzę środków z Unii Europejskiej w kwocie 830.647zł i 
Budżetu Państwa w kwocie 89.228zł. Zadanie realizowane w 
ramach RPO WD. W związku ze złożonym wnioskiem o 
dofinansowanie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład 
wpłynęła wstępna promesa na realizację inwestycji „Budowa 
szkoły podstawowej w Wojcieszycach” na kwotę 4.241.500 zł. W 
2022r. zostanie wykorzystane 50% ww. kwoty, tj. 2.120.750 zł.  
Pomoc społeczna. Plan – 656.200 zł
Pomoc materialna dla uczniów. Plan – 600 zł
Rodzina. Plan – 4.343.800 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Plan – 3.150.393 
zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska -  kwota 5.000 zł. Opłata za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1.350.000 zł, 
odsetki za nieterminowe wpłaty oraz wpływy z tyt. kosztów 
komorniczych  – kwota planowana ogółem – 13.000 zł. Środki z 
WFOŚiGW za prowadzenie punktu informacyjnego w ramach 
programu „Czyste powietrze” w kwocie 14.000 zł . 
Wprowadzono środki na realizację zadania „Budowa 
infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych przez członków karkonoskiego klastra 
energii” w kwocie 1.768.393 zł. Zadanie realizowane w ramach 
RPO WD

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN – 38.025.450 zł
Rolnictwo i leśnictwo. Plan – 423.960 zł ·Zaplanowano kwotę 
3.960 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej. Zadania 
inwestycyjne: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojcieszy-
cach”- kwota 77.000zł, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w 
Wojcieszycach”- kwota 143.000zł, „Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej na terenie Gminy Stara Kamienica” – kwota 100.000zł, 
„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stara 
Kamienica” – kwota 100.000zł,
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę. Plan – 820.000 zł
Dział 600 Transport i łączność. Plan – 4.501.700 zł
Zadania bieżące ujęte do realizacji :·Zakup i montaż znaków 
drogowych oraz luster  – 7.000 zł· Przeglądy dróg gminnych   - 
1.200 zł·Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, na które 
zaplanowano kwotę 300.000 złotych, w tym  250.000 złotych na 
utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z  porozumieniem 
zawartym pomiędzy stronami.·Prace porządkowe na drogach 
gminnych : czyszczenie rowów, poboczy, przepustów,  usuwanie 
dzikiego zakrzaczenia – 10.000 zł·Dowóz tłucznia na drogi 
gminne - 20.000 zł·Bieżące utrzymanie dróg gminnych i mostów, 
w tym remonty i naprawy – 155.000 zł·Utrzymanie przystanków 
na ternie Gminy – kwota 12.000zł·Lokalny transport zbiorowy, 
dowóz osób z terenu gminy do Starej Kamienicy – 15.000zł, 
dopłata do komunikacji karkonoskiej, kwota 40.000zł 
Zadania inwestycyjne:·„Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Rybnicy” wkład własny gminy - 110.000zł 
z o s t a n i e  z ł o ż o n y  w n i o s e k  o   d o f i n a n s o w a n i e  z 
TFOGR.·„Modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów 
leśnych w Wojcieszycach” zadanie będzie realizowane wspólnie 
z Nadleśnictwem Szklarska Poręba. Środki własne budżetu 
gminy - 60.000zł.·„Wykonanie 
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przepustu drogowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych 
w Barcinku” kwota 50.000zł.·„Modernizacja ulicy Frezjowej w 
Wojcieszycach” kwota 90.000zł, ·Zadania inwestycyjne ujęte w 
wykazie przedsięwzięć do WPF. „Budowa parkingu w Starej 
Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem wypoczynku 
w Nowej Kamienicy” – kwota 1.260.000 zł, zadanie rozpoczęte 
w 2021 roku, dofinansowane  z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. „Modernizacja dróg na obszarze gminy Stara 
Kamienica” – kwota 2.371.500zł, zadanie dofinansowane z 
Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. 
Turystyka  Plan – 200.990 zł Na propagowanie turystyki 
przeznaczono w budżecie Gminy kwotę – 38.600 złotych, z tego 
zrealizowane zostaną : - Składka na  ZAIKS – 1.600 zł - 
Utrzymanie  Artystycznej Galerii Izerskiej – 35.000 zł, - 
Oznakowanie szlaków rowerowych – 2.000zł. W ramach 
współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu 
będzie realizowany projekt promujący turystykę na terenie 
gminy o wartości 52.000 zł , wkład własny Gminy – 10% tj. 
kwota  5.200zł. Zadanie inwestycyjne:·„Kasztelańskie 
Przedzamcze w Starej Kamienicy” – kwota 157.190zł, zadanie 
realizowane od 2021r w ramach Euroregionu Nysa. Zadanie ujęte 
w wykazie przedsięwzięć do WPF
Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 865.000 zł·Utrzymanie 
budynków komunalnych- kwota 3.000 zł ·Wydatki związane z 
obsługą wspólnot mieszkaniowych, najmem za lokale -         
kwota 80.000 zł ·Wydatki związane z przygotowaniem do 
sprzedaży mienia komunalnego, w tym opłaty   sądowe -  kwota  
28.000 zł·Podatek od  nieruchomości Gminy – kwota  4.000 zł· 
„Budowa budynku socjalnego ”- kwota  750.000zł, zadanie 
dofinansowane z BGK   zadanie ujęte w Przedsięwzięciach do 
WPF.
Działalność usługowa. Plan -  527.000 zł·Na wykonanie  zmian 
w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla  
tych miejscowości gminy, dla których podjęte zostały uchwały 
Rady Gminy oraz zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,  zabezpieczono  
kwotę 77.000  zł·Na funkcjonowanie  Komisji Urbanistycznej 
zabezpieczono kwotę – 5.000 zł·Wynagrodzenie za utrzymanie i 
pozyskanie nowych przedsiębiorców na teren Gminy Stara 
Kamienica w wyniku działalności CIG – kwota  380.000  
zł.·Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy – 15.000zł·Na 
utrzymanie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy, w tym 
wywóz nieczystości stałych zaplanowano kwotę – 30.000 zł 
„Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy” -  
kwota 20.000 zł  - zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF 
Administracja publiczna. Plan- 3.485.142 zł· Na zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w  kwocie 
47.961zł,  ze środków tych jest finansowane stanowisko ds. 
ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw USC.·Na 
utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 239.800 zł, z tego diety 
radnych, kwota -  226.800 zł,  pozostałe wydatki 24.000 zł.· 
Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy 
planuje się kwotę 3.068.492 zł, w tym: wynagrodzenia plus 
pochodne, kwota - 2.470.060zł, diety i prowizje sołtysów, kwota 
- 46.000 zł,·Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Nysa-zaplanowano kwotę 5.250 zł.·Składka na 
rzecz Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie  -  kwota 5.000 
zł·Składka na ZITAJ – kwota 2.639 zł·Na promocję gminy 
zaplanowano kwotę 37.000 zł, w której realizowane będą  
między innymi: organizacja imprez cyklicznych o charakterze 
gminnym, w tym również szkolnych, druk biuletynu „Izerska 
Wieś”, współpraca partnerska z zaprzyjaźnionymi gminami , 
materiały promocyjne, strona internetowa.·Ponadto z nagrody 
„Rosnąca odporność” otrzymanej za szczepienia mieszkańców 
gminy planuje się organizację obchodów 770-lecia Starej 
Kamienicy za kwotę 50.000zł·Promocja gminy w ramach 
współpracy ze Starostwem Powiatowym – 4.000 zł. 
„Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą 
źródła ciepła”  na przygotowanie projektu i audytu 
energetycznego planuje się kwotę -  25.000zł. Zadanie będzie 

realizowane po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego. 
Zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF.  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż .  Plan – 1.009.600 zł
Na Ochotnicze Straże Pożarne przeznacza się kwotę  165.830 zł, 
w tym :· na dotację dla   jednostek OSP – kwota  110 000 zł · 
na utrzymanie strażnic przeznacza się - kwotę  24.000 zł· 
ubezpieczenia sprzętu i strażaków - kwota 13.000 zł· 
konserwacja sprzętu ppoż.  -kwota 25.600 zł (płace plus 
pochodne)·badania strażaków - 6.000 zł.·Kontynuacja  
„Budowy remizy OSP w Rybnicy” – ostatni etap realizacji 
inwestycji wraz z pierwszym wyposażeniem kwota -  831.000 zł. 
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 500.000zł, ujęte w przedsięwzięciach do 
WPF.
Obsługa długu publicznego - PLAN 675.446 zł·Na obsługę długu 
publicznego Gminy zaplanowano kwotę 561.350 zł, na którą  
składają się odsetki od pożyczek i kredytów oraz wykup 
wyemitowanych obligacji   komunalnych.·Na poręczenie przez 
Gminę pożyczki zaciągniętej przez Spółkę GSWiK „Kamienica” 
w WFOŚiGW na budowę sieci wod-kan w Małej Kamienicy, 
zabezpieczono kwotę 114.096 zł.
Różne rozliczenia -  PLAN 427.000 zł
Oświata i wychowanie - PLAN  14.456.984 zł·Na sfinansowanie 
zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina otrzyma 
subwencję w wysokości 5.764.662 zł, i dotację z budżetu 
państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 182.226  zł.·Na 
wydatki bieżące oświaty  plan zakłada kwotę w wysokości 
10.237.423 zł. Ponad 41,9 % wydatków przeznaczonych na 
oświatę pokrywanych jest ze środków własnych  budżetu 
Gminy.Zadanie inwestycyjne: „Budowa szkoły podstawowej w 
miejscowości Wojcieszyce” - kwota 2.870.000zł, zadanie 
dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, 
zadanie ujęte w Przedsięwzięciach do WPF.
Ochrona zdrowia PLAN – 130.000 zł·Na finansowanie zadań 
wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę  94.000 
zł,· Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 6.000 zł · 
Zaplanowano dotację celową inwestycyjną na zakup sprzętu  dla 
Rodzinnej Przychodni Lekarskiej w Starej Kamienicy w kwocie 
30.000 zł, w związku z przyznaniem nagrody w konkursie 
„Rosnąca odporność” dla Gminy Stara Kamienica.
Pomoc społeczna PLAN – 1.491.110 zł·zasiłki i pomoc w naturze 
- kwota  326.600 zł·zasiłki stałe – kwota 173.000 zł·składki na 
ubezpieczenie zdrowotne - kwota  16.400 zł·dodatki 
mieszkaniowe - kwota 18.800 zł ·usługi opiekuńcze - kwota 
58.250 zł·utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 
kwota 541.670 zł· dożywianie dzieci - kwota 216.600 zł, - 
finansowane  z dotacji w kwocie 123.000zł, ze środków 
własnych gminy w kwocie 93.600,00zł.·dom pomocy społecznej 
- kwota  109.200 zł,·ośrodki wsparcia – kwota 19.090 zł·zadania 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  kwota 
11.500 zł. Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji  w tym 
dziale wynosi 656.700 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza  PLAN- 17.450 zł    
Rodzina PLAN – 4.580.223 zł·świadczenia rodzinne - kwota 
2.253.000 zł·rodziny zastępcze - kwota  171.000 zł·świadczenia 
wychowawcze – 2.055.950 zł· wspieranie rodziny – 68.473  
zł·składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 
rodzinne- 31.800 zł. Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji 
na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi 4.327.800 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska PLAN – 
3.910.410 zł·usuwanie dzikich wysypisk - kwota  5.000 
zł·dopłatę do kosztów związanych z utylizacją azbestu - kwota 
10.000 zł ·koszty związane z prowadzeniem gospodarki 
odpadami komunalnymi kwota ogółem – 1.350.000 zł,·usługi 
weterynaryjne  - zapobieganie bezdomności zwierząt  kwota-  
9.000 zł· zakup karmy dla kotów wolnożyjacych– 1.000 zł· 
utrzymanie schroniska dla zwierząt – umowa – 40.000 zł· 
utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy dróg  – 21.000 zł· 
wywóz nieczystości stałych kwota - 



Spontaniczna akcja mająca na celu pomoc 
uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy Stara 
Kamienica, przybrała nieoczekiwane rozmiary. 
Wielu ludzi dobrego serca angażuje się w 
koordynację zbiórek rzeczy, butów, środków 
czystości,  środków higieny, 
artykułów dziecięcych, żywności, 
lekarstw i środków opatrun-
kowych. Nie wymieniam z na-
zwisk tych osób, aby nikogo nie  
pominąć. Wszystkim składamy 
podziękowanie. Organizowane są 
imprezy charytatywne ze zbiórką 
środków finansowych. Pomoc 
może przybrać charakter długo-
falowy i dlatego prosimy o dalsze 
wspieranie tych akcji. Najbardziej 

zależy nam na datkach pieniężnych, które posłużą do 
dokonania zakupów artykułów potrzebnych w 
określonej sytuacji. Datki można przekazywać 
m.innymi do skarbonki w Artystycznej Galerii 
Izerskiej w Kromnowie.
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28.910 zł·zakup sadzonek kwota - 500 zł·konkursy ekologiczne i 
sprzątanie świata kwota- 500 zł·zabiegi pielęgnacyjne drzew i 
krzewów  - 5.000 zł – działania proekologiczne·na pokrycie 
kosztów zakupu energii elektrycznej – kwota  125.000 zł ,· 
konserwację  oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych 
i krajowych zaplanowano kwotę 69.000 zł.·dzierżawę słupów – 
48.000 zł·przygotowanie Programu Ochrony Środowiska -kwota 
9.000zł· przygotowaniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 
– 10.500zł·Realizacja programu „Czyste powietrze” kwota 
14.000 zł. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w 
Gminie” -  kwota planowana 10 .000 zł „Budowa ( w tym zakup 
niezbędnych urządzeń)  infrastruktury służącej wytwarzaniu 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ( w tym 
mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego klastra energii” 
na obiektach użyteczności publicznej –  kwota planowana 
2.076.000zł, w tym wydatki bieżące 28.000zł Zadanie 
dofinansowane w ramach RPO WD. „Zakup udziałów Spółki 
SANICOM” w związku z przystąpieniem Gminy do Spółki 
SANICOM    w 2022 roku zabezpiecza się kwotę 78.000 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –PLAN – 385.000 zł
· dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej 
Kamienicy  w kwocie 265.000 zł,· bieżące utrzymanie świetlic 
wiejskich kwota 90.000 zł,· działalność kulturalną w ramach 
realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z    
Organizacjami Pozarządowymi kwotę 10.000 zł,· prace 
konserwatorskie restauratorskie  obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków planowana  kwota dotacji – 10.000 zł· ochrona i 
utrzymanie  zamku w Starej Kamienicy – 10.000zł
Kultura fizyczna i sport  PLAN – 116.370 zł· w ramach realizacji 
zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi zaplanowano kwotę – 35.000 zł·utrzymanie 
boisk sportowych z terenu gminy  kwota – 32.500 zł (energia, 
wykaszanie, wywóz nieczystości)·utrzymanie i bieżąca 
konserwacja placów zabaw dla dzieci kwota – 15.000 zł· 
na zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy 
zaplanowano  kwotę – 10.000 zł·zajęcia dla dzieci młodzieży 
realizowane na obiektach sportowych – 23.870 
Uzasadnienie  i wnioski końcowe
Przedłożony przez Wójta Gminy budżet na rok 2022 jest 
budżetem  zadaniowym z przewagą zadań inwestycyjnych. 
Planowane wydatki na zadania bieżące wynoszą 26.809.760 zł, 
inwestycyjne 11.250.690 zł. Spłata planowanych kredytów, 
pożyczek i wykup obligacji komunalnych to kwota 1.269.556 
złBudżet na 2022 rok zabezpiecza środki na funkcjonowanie 
jednostek organizacyjnych Gminy. Poziom wydatków bie-
żących znacznie wzrósł w stosunku do 2021 roku w związku ze 

zmianami przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzeń, 
wzrostu płac w jednostkach  zabezpieczenia środków na 
zarządzanie kryzysowe w związku z sytuacją pandemiczną w 
kraju oraz polityki socjalnej, którą Gmina ma obowiązek 
realizować w ramach zadań zleconych i własnych.W budżecie na 
2022 rok ujęto jako przychody:· środki otrzymane w 2021r. z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota - 
1.960.000zł  z których są finansowane następujące  zadania 
inwestycyjne: 1) Budowa parkingu w Starej Kamienicy z 
ciągiem komunikacyjnym i  miejscem wypoczynku, 
finansowanie w  kwocie 1.260.000zł, 2)Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w Wojcieszycach, finansowanie 
w kwocie 200.000zł,3)Budowa remizy OSP w Rybnicy, 
finansowanie w kwocie 500.000 zł.· Subwencja uzupełniająca w 
kwocie 417.695 zł, która wpłynie do 28 grudnia 2021r.· 
Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w 
zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie ogółem 2.448.698 
zł, która wpłynie do 3 grudnia 2021r. a przeznaczona jest na 
finansowanie inwestycji w latach 2021-2024 ·Obligacje lub 
kredyt jaki jest konieczność uruchomienia na uzupełnienie 
wkładu własnego do planowanych i kontynuowanych inwestycji 
w kwocie 2.000.000zł·Przyznana nagroda za zajęcie III miejsca 
w konkursie „Rosnąca odporność” dla Gminy Stara Kamienica w 
kwocie 250.000zł. Ponadto podpisano umowę z BGK na 
dofinansowanie „Budowy budynku socjalnego” w kwocie 
716.470zł. Otrzymano środki  z Programu Rządowego Fundusz 
Polski Ład na:·„Budowę szkoły w Wojcieszycach”  kwota 
4.241.500zł,· „Modernizację dróg na obszarze gminy Stara 
Kamienica” kwota 4.237.000zł. Powyższe zadania będą 
realizowane w okresie 2022-2024.Z dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej realizowane są następujące zadania:·  
„Uczniowie XXI wieku w Gminie Stara Kamienica”·„Budowa ( 
w tym zakup niezbędnych urządzeń)  infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ( w 
tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego klastra 
energii” na obiektach użyteczności publicznej.·„Kasztelańskie 
Przedzamcze w Starej Kamienicy”W budżecie gminy 
zabezpieczono środki na współpracę Gminy z organizacjami 
pozarządowymi oraz  część  zadań zgłoszonych przez radnych, 
sołtysów i mieszkańców. Planowane jest aplikowanie o 
pozyskanie środków pozabudżetowych z: Wojewódzkiego i 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Pozyskane środki zwiększą odpowiednio budżet Gminy Stara 
Kamienica w roku 2022 i lata kolejne.

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINYPOMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY



17 lutego 2022 r przed 
Rodzinną Przycho-
dnią Lekarską w Starej 
Kamienicy odbyło się 
przekazanie samocho-
du medycznego przez 
włoską organizację 
pozarządową Croce 

Verde Bidente (Zielony Krzyż Bidente). W 
uroczystości brali udział Wójt Gminy Mariusz Marek, 
Pan  Consorti  Pierluigi  (reprezentuje Grupę 
M o d l i t e w n ą 
Monte Paolo), 
Pani  Dorota 
Wi ś n i e w s k a 
(prezes polsko 
–  w ł o s k i e g o 
Stowarzyszenia 
promocji spo-
łecznej   Via 
dell'Ambra),
która  koordynowała  cały  proces przekazania 
ambulansu  oraz  personel  medyczny  naszej 
przychodni z Panem Adamem Zielińskim. Obie 
organizacje włoskie w okresie ostatnich 3 lat 

przekazały  do 
Po l sk i    dwa 
ambulanse dla 
Caritas Jelenia 
Góra i Świdnica, 
trzeci dla Starej 
Kamienicy.
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Sesja Rady Gminy Stara Kamienica 28 lutego 2022r. 
rozpoczęła się uroczystym akcentem. Wójt Gminy 
wraz z Radą Gminy Stara Kamienica wyraził uznanie i 
wdzięczność personelowi medycznemu za poświę-
cenie oraz olbrzymi wysiłek służby medycznej 
podczas tak trudnego dla nas wszystkich okresu 
epidemii koronawirusa. W podziękowaniu możemy 
przeczytać: „Nasze zdrowie i bezpieczeństwo zależy 

od pracy wielu osób służb medycznych. Słowa 
szczególnego podziękowania i szacunku za poświę-
cenie i odwagę wykazaną w codziennej pracy, stając 
na pierwszej linii frontu z pandemią, narażając swoje 
zdrowie i życie walcząc o życie i zdrowie innych. 
Podziwiamy Waszą odwagę i poświęcenie. Wyrażamy 
podziękowanie wszystkim biorącym udział w 
działaniach. Za sprawność i skuteczności w zakresie 
łagodzenia skutków pandemii i zapewnienia naszemu 
społeczeństwu bezpieczeństwa”. 

PODZIĘKOWANIE DLA RODZINNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

W świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy odbyło się 
uroczyste otwarcie wirtualnej mobilnej strzelnicy 
zrealizowanej w ramach programu Ministerstwa 
Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2021”. 
Strzelnica ma służyć przede wszystkim doskonaleniu 

umiejętności strzele-
ckich naszej młodzieży, 
ale tez osób dorosłych. 
Całkowity koszt wyko-
nania strzelnicy w Starej 
Kamienicy  wyniósł 
150.675 zł,  z  czego 

120.540 zł wyniosła dotacja 
Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. W ramach pre-
zentacji możliwości strzel-
nicy, zorganizowano poka-
zowe zawody w których 
zmierzyły  się  drużyny 
uczniów szkoły w Starej Kamienicy, uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubaniu 
oraz drużyna wójta gminy złożona z gości uroczystości. 
Dla wszystkich drużyn przygotowano pamiątkowe 
puchary. Strzelnicą będzie opiekowała się Fundacja 
Rozwoju Regionalnego „Kobold”.

WIRTUALNA MOBILNA STRZELNICAWŁOSKI AMBULANS DLA 
PRZYCHODNI W STAREJ KAMIENICY
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OBLICZA 
KARKONOSZY

to tytuł wystawy prac grupy 
artystycznej PI-Art., która 
gościła  w  naszej  galerii. 
Prace nie tylko ukazywały 
piękno  naszych  gór,  ale 
również zwracały uwagę na 
destrukcyjny wpływ czło-
wieka na środowisko natu-
ralne. Ekologiczny wymiar 
wystawy  był  przestrogą 
przed dalszą ekspansywną, 
niezrównoważoną turysty-
kę. Wystawa powstała pod 
patronatem Ligii Ochrony 
Przyrody w Jeleniej Górze. 

TRIO Z UKRAINY
Koncert charytatywny ukra-
ińskiego zespołu NEZISVITU 
(Nie z tego świata), który odbył 
się 19 marca spotkał się za 
bardzo życzliwym przyjęciem 
przez liczną publiczność. Udało 
się zebrać 3.350zł, które zostały 
przekazane na potrzeby ucho-
dźców z Ukrainy. Koncert był 
pierwszym z serii zaplanowa-

nych wydarzeń 
mających na ce-
lu pomoc ucho-
dźcom. 

RAZEM DLA UKRAINY
Bardzo emocjonujący koncert 
charytatywny w wykonaniu 
Ewy  Kobielskiej  -  wokal, 
Mileny Paszkowskiej - piano, 
Huberta  Cel  -  perkusja, 
Aleksandra Koguta - wokal, 
Łukasza Schmidta - gitara 
basowa,  saksofon,  gitara, 
Mateusza Wójcika - akordeon, 
był pełnym sukcesem. Młodzi 
artyści profesjonalnie przygo-
towali swój występ. Wielkie 
brawa należą się inicjatorce i 
organizatorce koncertu Milenie 
Paszkowskiej. Najmłodszy w 
grupie Aleksander Kogut za-
chwycił publiczność swoim 
śpiewem. Podczas imprezy 
przeprowadzono zbiórkę pienię-
dzy pod patronatem KGW „Siła 
Kobiet”, osiągając kwotę 2.986 
złotych. Pieniądze będą prze-
znaczone na zakup niezbędnych 
artykułów potrzebnych uchodź-
com z Ukrainy.

25.02. w galerii odbyło się spotkanie Klubu Kultury 
Włoskiej  "ITALIA".  Miało ono mieć charakter 
karnawałowy, ale ze względu na tragiczne wydarzenia na 
Ukrainie, przeistoczyło się w pełne zadumy wydarzenie.
Podczas spotkania wystąpił zespół muzyczny Ciambelle z 
szkoły w Starej Kamienicy. Artystki w nowych koszulkach z 
logo zespołu, zaprezentowały piosenki z repertuaru, m.in. 
Anny German, Alicji Majewskiej, Sławy Przybylskiej. Po 
raz pierwszy Ciambelle wykonały również utwory w 
języku włoskim.

CIAMBELLE DLA ITALLI


