Nr 80/2022

HONOROWI OBYWATELE GMINY
STARA KAMIENICA
Pierwszy raz w historii Starej Kamienicy, Rada Gminy
nadała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Stara
Kamienica". Uroczysta sesja miała miejsce 31 maja
2022 roku w Artystycznej Galerii Izerskiej w
Kromnowie. Na wniosek Wójta Gminy Mariusza
Marka, zaszczytny tytuł otrzymali p.Andrzej
Sośnierz, p.Luboš Marek oraz p.Stanislav Pelc.
Uroczystość uświetnił występ czeskiego pieśniarza z
Pragi Petra Rímský z zespołem Misitu.
(więcej informacji na stronie 11)

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA
Uchwała nr XLV.277.2022
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara
Kamienica za 2021 rok.
Po
zapoznaniu
się
ze:
w sprawie udzielenia wójtowi gminy Stara
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara
Kamienica wotum zaufania. Na podstawie art.
Kamienica
28aa ust. 9 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie
2) sprawozdaniem finansowym
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
następuje:
4) informacją o stanie mienia Gminy
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
postanawia się udzielić wotum zaufania wójtowi
udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kamienica
za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu gminy.
gminy Stara Kamienica.

Uchwała nr XLV.275.2022
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 30 czerwca 2022r.

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10
- Edukacja, Działanie 10.2 - Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnaGmina Stara Kamienica zrealizowała zadanie pn: zjalnej - ZIT AJ na zadanie pn.: „Uczniowie XXI
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią- wieku w gminie Stara Kamienica”. Trwają prace
gowej w miejscowości Wojcieszyce”. Zadanie reali- związane z realizacją ww. projektu.
zowane jest przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity Gmina Stara Kamienica złożyła wniosek i otrzymała
koszt zadania wynosi 688.655,63zł, w tym dofinanso- dofinansowanie na zadanie „Budowa infrastruktury
służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł
wanie 500 000,00zł.
****************************************** odnawialnych przez członków karkonoskiego klastra
Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finanso- energii” w kwocie 1.768.393 zł. Zadanie realizowane w
we w wysokości 1 270 000,00 zł z Funduszu Przeciw- ramach RPO WD. Trwają prace związane z wyłodziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu nieniem Wykonawcy ww. inwestycji.
Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich na zadanie pn. Budowa infrastruktury
niezbędnej do rozwoju atrakcyjnie historycznych i Gmina Stara Kamienica w ramach Rządowego Funduturystycznych miejsc: parkingu dostosowanego dla szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –
osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z edycja 2 otrzymała dofinansowanie na realizację
ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku dwóch zadań:
w Nowej Kamienicy. Trwają prace związane z przygo- 1. Przebudowa dróg wewnętrznych na obszarze gminy
towaniem ww. inwestycji i wyłonieniem wykonawcy Stara Kamienica – szacowana wartość zadania
ww. zadania.
4.690.000,00zł
****************************************** 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finanso- miejscowości Barcinek – etap I – szacowana wartość
we w wysokości 500 000,00 ze środków z Funduszu zadania - 4.360.000,00zł
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Trwają prace związane z przygotowaniem ww.
Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przezna- inwestycji.
czeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na Gmina Stara Kamienica w ramach Rządowego Funzadanie: „Budowa budynku remizy strażackiej w duszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rybnicy – etap III”. Całkowity koszt zadania wynosi Edycja 3 PGR złożyła wnioski o dofinansowanie na
860 208,91 zł. Trwają prace związane z realizacją ww. realizację dwóch zadań:
zadania.
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w
Starej Kamienicy - szacowana wartość zadania –
1.860.000,00zł
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
ulicach Lipowej, Leszczynowej i Czereśniowej w
miejscowości Wojcieszyce - szacowana wartość
zadania – 2.240.000,00zł.
Wyniki tego naboru znane będą pod koniec czerwca
2022r.
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 - 4.237.000,00 zł
2. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce - wysokość przyznanych środków 4.241.500,00 zł
Trwają prace związane z przygotowaniem i wyłonieniem
Wykonawcy ww. inwestycji.

Program Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa 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
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wsparcie szkół podstawowych
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach
programu Laboratoria Przyszłości Gmina Stara
Kamienica złożyła wnioski o udzielenie wsparcia
finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia
dla wszystkich szkól na terenie gminy i otrzymała
dofinansowanie na ogólną kwotę 150 000,00zł.

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 ogólnoW ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - dostępnej i infrastruktury turystycznej w celu pobuWsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju dzenia aktywności społeczności lokalnej poprzez
cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy budowę dwóch wiat” na kwotę 90.996,00 zł.
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój Gmina Stara Kamienica podpisała umowę z Bankiem
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia
na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa finansowego ze środków Funduszu Dopłat na zadanie
na lata 2014 – 2020 Gmina Stara Kamienica inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego” na kwotę
aplikowała o środki i otrzymała dofinansowanie na 716.470zł. Trwają prace związane z wyborem wykołączną kwotę 130 000,00 zł. Trwają prace związane z nawcy niniejszego zadania.
wyłonieniem Wykonawcy zadania pn. ZAKUP
WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTERO- Gmina aplikowała o środki na realizację zadania pn.
WEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Stara Kamienica, ruiny zamku (XVI w.) ratownicze
GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia
PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – zamku – etap V - ostatni”. Dzięki otrzymanej pomocy
GRANTY PPGR” w ramach ww. grantu.
finansowej w wysokości 300.000,00 zł z puli środków
na ochronę zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystąpiono do projektu.
Trwają prace związane z wyłonieniem Wykonawcy
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ww. zadania.
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 grantowego „Cyfrowa Gmina” Gmina Stara Kamienica
aplikowała o środki i otrzymała dofinansowanie w
wysokości 100 000,00 zł. Trwają prace związane z
przygotowaniem i wyłonieniem Wykonawcy ww.
zadania.
Wizyta w Obec Kořenov na podsumowaniu wspólnych
euroregionalnych projektów z partnerem czeskim Na
zdjęciu od lewej: Luboš Marek, Blanka Nedvědická,
Mariusz Marek.
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Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł
W STAREJ KAMIENICY
Rok szkolny dobiega końca i przyszedł czas podsumowań i refleksji… I znów nie było łatwo, bo
zarówno pandemia jak i wojna w
sąsiednim kraju miały wpływ nie
tylko na nasze działania, ale przede
wszystkim na wzajemne stosunki i
postrzeganie rzeczywistości. Mimo różnych, nie zawsze sprzyjających okoliczności, staraliśmy się
pracować efektywnie i twórczo.
Udało nam się zakończyć jeden
projekt i rozpocząć następny „Uczniowie XXI wieku w gminie Stara
Kamienica”, dlatego też w większość sobót nasza szkoła tętniła
życiem. Możemy pochwalić się nową pracownią chemiczną, doposażonym gabinetem terapii oraz nowoczesnym sprzętem multimedialnym w każdej sali lekcyjnej, a
także ogromną ilością różnego
rodzaju pomocy dydaktycznych.
Nasi uczniowie mogli rozwijać
umiejętności kluczowe ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych
i językowych, realizować swoje
pasje plastyczne i muzyczne, a
także uzupełniać wiedzę z przedmiotów egzaminacyjnych. W tym
roku szkolnym dużo podróżowaliśmy, była wycieczka do Poznania
i Gniezna, do Warszawy, do Wrocławia, do Kłodzka, Wałbrzycha ,
Świdnicy i Jawora. W ramach „Dni
Regionalizmu” poznawaliśmy
najbliższą okolicę. Wycieczki edukacyjne cieszą się ogromną popularnością w naszej szkole. Po raz
pierwszy mieliśmy w maju egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów. Jednym i drugim życzymy sukcesów.
Nasi uczniowie rywalizowali w
różnych konkursach organizowanych w szkole i w konkursach
międzyszkolnych, gdzie mogli wykazać się nie tylko wiedzą, ale też
innymi umiejętnościami.
03 czerwca w ramach promocji
szkoły odbyły się zajęcia oraz
towarzyszący im Piknik Szkolny z
okazji Drzwi Otwartych w naszej
szkole. Poszczególne sekcje/ stoiska przygotowali uczniowie pod
kierunkiem nauczycieli, a wypie-

kami domowymi wsparli rodzice.
W ramach Pikniku odbywały się
konkurencje sprawnościowe i gry
zespołowe, a po wysiłku fizycznym można było odpocząć przy
słodkościach i zjeść smaczną kiełbaskę z grilla.
Zapraszamy absolwentów szkół
podstawowych do naszego Liceum
Ogólnokształcącego do klasy humanistycznej (rozszerzony język
polski, język angielski i historia) i
przyrodniczej (rozszerzona matematyka, geografia i chemia).
Przed nami jeszcze ostatnie podsumowania… i wakacje !
„Życzę wszystkim wypoczynku,
pogody ducha i słonecznej aury
podczas wakacji. Uczniom gratuluję sukcesów edukacyjnych,
rodzicom dziękuję za współpracę,
a szczególne podziękowania chcę
przekazać moim koleżankom i
kolegom oraz wszystkim pracownikom szkoły za pracę w bardzo
trudnym dla nas mijającym roku
szkolnym. Dziękuję za pomoc i
wsparcie, jesteście WSPANIALI.”
Wiesława Storta-Respondek
Dyrektor Zespołu Szkół w Starej
Kamienicy
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Aktywna szkoła to my !
Wiosenne wiesci

ze Szkoły Podstawowej w Barcinku
,,Wiedza jest jedyną rzeczą, która
wzbogaca, a której nikt nie może
nikomu odebrać” I. Paderewski
tymi słowami kierowali się młodzi ludzie,
którzy w tym roku szkolnym osiągnęli
najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu.
Wśród grona szkolnych prymusów najwyższą średnią (5,67) i wzorowe zachowanie ma Milena Kuzia z kl. V.
Znakomitymi osiągnięciami na polu nauki
mogą pochwalić się także: Filip Pająk,
Ksawery Kolasiński z kl. IV, Nikodem
Poczynek z kl.V, Julia Golec, Lena
Błaszczyk, Hubert Kowalczyk, Nikola
Adamczyk, Veronika Paula-Crus z kl. IV,
Milena Skrok, Antoni Berezowski z kl. V,
Jakub Witowski i Dominik Tomczyk z kl.
VI. Wszystkim uczniom składamy
gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
K. Kuzia
Nasi uczniowie Mistrzami Ortografii w
gminie Stara Kamienica
Milena Kuzia (ucz. klasy V) oraz Dominik
Tomczyk (ucz. klasy VI) zajęli ex aequo 1
miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbył się 9 czerwca br.
w ZS w Starej Kamienicy. Pokonali
uczniów z pozostałych szkół, zdobywając
najwyższe wyniki w zakresie poprawnej
pisowni. Jesteśmy niezmiernie dumni i
gratulujemy znakomitej znajomości
polskiej ortografii. Pozostali reprezentanci
szkoły to: K. Kolasiński, F. Pająk, F.
Lisiowski oraz Z. Dobek, którzy także
dobrze się spisali. Wszystkim gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. E. Wojna
Gminna Olimpiada z Języka
Angielskiego i znakomite wyniki
naszych uczniów
27 maja br. w Szkole Podstawowej w
Kopańcu odbyła się kolejna edycja Gminnej Olimpiady z Języka Angielskiego.
Nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z
niełatwym testem gramatyczno-leksykalnym. Ksawery Kolasiński z klasy IV
zdobył I miejsce, Antoni Berezowski z
klasy V zajął II miejsce, Dominik
Tomczyk z klasy VI zajął II miejsce i
Victoria Wieczorek z klasy VI zdobyła
miejsce III. Congratulations!A. Trawińska
Konkurs Geograficzny dla klas 7-8
w ZS w Starej Kamienicy wygrała
"piątoklasistka". Z dumą informujemy, że
uczennica klasy V – Milena Kuzia - zajęła
1 miejsce w Szkolnym Konkursie Geograficznym dla klas 7-8 pt. "Czy znasz krainy
geograficzne Polski?", który odbył się 17
maja w ZS w Starej Kamienicy. Gratulujemy i cieszymy się z tak ogromnego
sukcesu.
E. Wojna
Z cyklu poznajemy najbliższą okolicę...
Uczniowie klasy 3 zwiedzili Zamek w

Starej Kamienicy. Przewodnikiem po
obiekcie był pan Adam Spolnik, który
zachwycił wszystkich niezwykle ciekawymi opowieściami nt. zamku. Następnie dzieci odwiedziły Urząd Gminy w
Starej Kamienicy, gdzie zostały bardzo
miło przyjęte i obdarowane olbrzymią
ilością cukierków.
L. Smaroń
Wycieczka do Geoparku w Krobicy Podziemna trasa turystyczna
"Kopalnia św.Jan"
W maju uczniowie klas 4-6 zwiedzili
ścieżkę turystyczno-dydaktyczną „Śladami dawnego górnictwa kruszców”. Jest to
podziemne, 350-metrowe przejście przez
dwie sztolnie oraz 13 stanowisk wzdłuż 8kilometrowej trasy naziemnej. Zwiedzanie rozpoczęło się w przedsionku ekspozycyjnym, skąd przeszli do wyrobiska
XVIII-wiecznej sztolni św. Leopolda, z
której szybem między poziomami dotarli
do położonej 10 m wyżej XVI-wiecznej
sztolni św. Jana, gdzie można było obejrzeć zachowane pozostałości wyrobisk
eksploatacyjnych rudy cyny. Charakter
trasy oddaje realia dawnych kopalń, gdzie
w chodnikach ciężko pracowali górnicy.
Ślady ręcznego wydobycia wciąż są
widoczne w korytarzach sztolni, a eksponaty znajdujące się w sali muzealnej
nawiązują do tradycji górniczych w terenu
Gór i Pogórza Izerskiego.
D. Siedlecka, E. Wojno, E. Wojna
Szkolny Klub Rowerowy ,,Bicykl” i
warsztaty historyczne w Wieży
Książęcej w Siedlęcinie
10 czerwca br. członkowie klubu gościli w
Wieży Książęcej w Siedlęcinie. Na uczestników rowerowej wyprawy czekało
mnóstwo atrakcji: prelekcja na temat
historii budowli, zabawa z elementami
edukacyjnymi, ognisko oraz gry plenerowe. Aura, początkowo niezbyt sprzyjająca, później rozpieszczała wszystkich
ciepłymi promieniami słońca i delikatnie
wiejącym wiatrem. Jadąc szlakiem rowerowym wzdłuż Bobru, przecinając
zaporę wodną we Wrzeszczynie i mając
wokół siebie urokliwe widoki, można było
poczuć smak zbliżającego się lata. E. Wojna
"Niepalenie jest w modzie, służy
zdrowiu i urodzie"
08.06.2022 r. zostały rozdane nagrody w
konkursie profilaktyczno-plastycznym.
Konkurs został zorganizowany z okazji
Światowego Dnia Bez Papierosa przypadającego na 31 maja. Jury wyłoniło 12
miejsc drugich i 1 miejsce pierwsze, które
zdobyła uczennica klasy 2 - Nikola
Tyburczy!Gratuluję i zapraszam do
wzięcia udziału w kolejnych konkursach.
S.Suchecka

Konkursy z języka angielskiego
rozstrzygnięte!
Nasz uczeń Ksawery Kolasiński ma 10
miejsce w Polsce na 800 dzieci piszących
test! 8 czerwca wręczono nagrody w
dwóch konkursach z języka angielskiego.
W szkolnym konkursie pt: 'My English
Picture Dictionary' uczniowie klasy I i II
wykonali słowniki obrazkowe. Jury
przyznało 3 wyróżnienia dla uczniów
klasy I: J. Sienkiewicza, J. Anuszkiewicz i
Z. Zalewskiej oraz 6 równorzędnych
nagród dla: L. Mężyk, D. Bieńka i N.
Tyburczy z klasy II i J. Zapruckiej, A.
Kwaśniak i Z. Cychowskiej z klasy I.
W konkursie organizowanym przez platformę edukacyjną Edunect pt: ,,Mistrzowie angielskich słówek” udział wzięło
ponad 800 uczniów z całej Polski, a nasi
uczniowie z klas III, IV i V osiągnęli
doskonałe wyniki. W kl. III test leksykalny
najlepiej rozwiązali: M. Kubiś, K. Stala, P.
Wasiuk. Należy podkreślić, że Paweł
swoim wynikiem – 95% - zajął 29 miejsce
wśród wszystkich uczestników w kategorii klas I-III. Natomiast w kategorii klas
IV-V najlepsze rezultaty w naszej szkole
osiągnęli: F. Pająk, A. Berezowski, V.
Paula -Cruz. Mistrzem został Ksawery
Kolasiński. Jego wynik - 98% - dał mu 10
miejsce wśród wszystkich piszących.
A. Trawińska
Festyn Rodzinny 2022
4 czerwca br. odbył się kolejny festyn,
którego dochód zostanie wykorzystany na
potrzeby uczniów naszej szkoły oraz
wzbogacenie bazy dydaktycznej placówki. Oprócz loterii fantowej, pokazów
strażackich, kiermaszu roślin ozdobnych
był koncert muzyków Filharmonii Dolnośląskiej, występ klauna, pokaz z udziałem
psa policyjnego oraz ,,Mały Master Chef”
z udziałem uczniów klas 4-6, którzy
przygotowywali na oczach publiczności
zdrowe koktajle owocowe, aromatyczne
gofry z przeróżnymi dodatkami oraz
popcorn. Główną nagrodę – hulajnogę
elektryczną – wylosowała L. Błaszczyk.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu oraz wzięli
w nim udział.
3-dniowa wycieczka do Warszawy
23 maja br. uczniowie klas 4-6 wzięli
udział w wycieczce do stolicy. Program
wycieczki, finansowanej ze środków
unijnych, był bardzo bogaty i nasi
podopieczni zwiedzili m.in. Pałac Kultury
i Nauki, Centrum Nauki ,,Kopernik”,
starówkę, Łazienki. Królewskie.
K. Kuzia
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XVIII Międzynarodowe Warsztaty
Artystyczne
Dnia 7 czerwca 2022 roku w Szkole
podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu, odbyły się XVIII
Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne.
Warsztaty prowadziła artystka z Ukrainy
pani Alona Pishchulina. W warsztatach
udział wzięli uczniowie ze szkoły w
Kořenovie z Czech, dzieci ze szkół w
Wojcieszycach, Barcinka i Kopańca.
Dzieci wykonały pracę artystyczną o
tematyce kwiatowej, z wykorzystaniem
elementów przestrzennych z kolorowego
papieru. W części malarskiej stosowały
technikę akwareli. Materiały potrzebne do
przeprowadzenia warsztatów oraz poczęstunek zostały ufundowane przez Organ
Prowadzący Gminę Stara Kamienica oraz
Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej
im. C.D.Friedricha w Kopańcu.
Obchody Dnia Dziecka
Dzień Dziecka miał bardzo aktywny
przebieg w naszej szkole. Wspaniała
zabawa zaowocowała uśmiechami na
twarzach dzieci. Dzieci wzięły udział w
zawodach sportowych, gdzie rywalizowały w grupach. Finał zakończył się grą
Dwa Ognie. Rywalizacja z nauczycielami
wywoła również wiele emocji... Na koniec
dla wszystkich dzieci był słodki poczęstunek, który został zakupiony dzięki funduszom pozyskanym ze „słodkich i słonych
piątków”. Serdecznie dziękujemy rodzicom za wsparcie akcji przez cały rok
szkolny 2021/2022.
Gminna Olimpiada z Języka
Angielskiego
W piątek 27.05.2022r. odbyła się Gminna
Olimpiada z Języka Angielskiego. Uczestnicy z trzech szkół z gminy Stara
Kamienica rozwiązywali test leksykalno gramatyczny. Następnie, podczas gdy
komisja sprawdzała odpowiedzi, uczniowie w trzech grupach (IV, V, VI klasa) grali
w gry planszowe oraz spożywali przygotowane przekąski. Uczniowie z Kopańca
świetnie sobie poradzili. W kategorii klas
czwartych II miejsce (ex aequo!) zajęły
Oliwia i Zuzanna Adamczyk. Hanna
Statkowska i Karina Łacińska zajęły 1
miejsce odpowiednio w kategorii klas
piątych i szóstych. Wyróżnienia otrzymali:
Wiktor Dogoda i Zuzanna Kwaczyńska.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich!
Nagrody oraz poczęstunek zostały ufundowane przez Gminę Stara Kamienica
oraz Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej im.C.D.Friedricha w Kopańcu.
Podziękowania należą się również klasie
piątej a przede wszystkim: Zosi Płóciennik, Marysi Misiak, Martynie Janus,
Hannie Statkowskiej i Zuzi Adamczyk za

duże zaangażowanie w przygotowaniu
dekoracji.
Zajęcia projektowe „Uczniowie XXI
wieku w Gminie Stara Kamienica”
7 maja 2022r. uczniowie uczęszczający na
Zajęcia teatralne oraz Zajęcia treningu
umiejętności społecznych w ramach
projektu „Uczniowie XXI wieku” wybrali
się do Teatru Animacji w Jeleniej Górze.
Dzieci obejrzały przedstawienie teatralne
pod tytułem „Złodziej czasu”. Wzięły
udział w lekcji teatralnej, podczas, której
poznały różne rodzaje lalek teatralnych:
pacynkę, kukłę, marionetkę. Pod okiem
pani Doroty Fluder-Głowackiej, aktorki z
wieloletnim doświadczeniem, mogły
same spróbować trudnej sztuki animacji.
Uśmiechy nie znikały z twarzy.
Witaj Maj! Trzeci Maj!
Dnia 28 kwietnia 2022r. w naszej szkole
odbył się uroczysty apel z okazji 231
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy czwartej zainscenizowali
wydarzenia historyczne z czasów trwania
Sejmu Wielkiego. Przenieśli Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do czasów
nam współczesnych, by opowiedział kim
jest i czym była ustawa zasadnicza
uchwalona w 1791 roku. Młodzi aktorzy
oraz widzowie otrzymali przekaz, by nie
zapominać o ważnych świętach państwowych, by majówka nie była tylko czasem
wytchnienia od pracy ale czasem pamięci
o dokonaniach wielkich Polaków, a biało czerwone flagi podkreślały naszą narodową tożsamość. Na zakończenie czwartoklasiści zaśpiewali „Polska, nasza
kochana ojczyzna z ust i serca małego
dziecka” i w gorących sercach naprawdę
zagościła cała Polska! Podziękowania dla
uczniów klasy VI - Witolda i Krzysztofa,
którzy wsparli naszą aktorską obsadę.
Koncert majowy
Jak miło kiedy za oknem świeci słońce, a
my rozpoczynamy dzień z Koncertami
Edukacyjnymi Dominiki Łukasiewicz.
Tematyką koncertu była między innymi
twórczość Antoniego Vivaldiego. Muzycy
przypomnieli nam również, jak ważna jest
nasza planeta i że warto o nią dbać.
Uczniowie z zainteresowaniem i aktywnie
uczestniczyli w koncercie. Dziękujemy za
wspaniałe doznania i do zobaczenia we
wrześniu.
Współpraca z Włochami
W bieżącym roku szkolnym szkoła wzięła
udział w dwóch międzynarodowych
projektach o niedźwiedziu Wojtku. Tytuł
pierwszego projektu dla szkół podstawowych to „Wojtek, niedźwiedź, który
został żołnierzem”. Jego autorem jest
Lello Castaldi, dziennikarz, historyk
lokalny z okolic Cassino. Drugi to międzynarodowy projekt plastyczny „Kapral
Wojtek dzielny chwat, hołd mu składa cały
świat”. Koordynatorem projektów była
Pani Dorota Wiśniewska, która przeprowadziła z uczniami spotkanie na temat

niedźwiedzia Wojtka oraz przekazała materiały informacyjne i komiksy przedstawiające historię zwierzęcego bohatera.
W obu projektach wzięły udział szkoły
włoskie: Instituto Compresivo L.Pilla
scuola Venafro-Pozzili/Instituto Omnicomprensivo A.Giordano scuola di Monteroduni, scuola di Lingua e Cultura
Polacca „F.Nullo” di Lago Patria/NA,
Szkoła Podstawowa im. C.D.Friedricha w
Kopańcu, Fundacja Chata Chwata z
Chromca, Szkoła Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka z Edynburga.
W ramach projektu powstały prace plastyczne prezentujące historię Wojtka żołnierza. Zostały one zaprezentowane na wystawie w Artystycznej Galerii Izerskiej w
Kromnowie podczas posumowania obu
projektów, gdzie uczniowie wystąpili z
krótkim repertuarem muzycznym. Dwanaście najlepszych prac będzie ozdobą
międzynarodowego kalendarza z niedźwiedziem Wojtkiem na 2023r.
Aktywne przedszkolaki to MY!
Grupa Tygrysków i Motylków z okazji
Dnia Mamy przygotowała występ artystyczny dla swoich mam. W repertuarze
znalazły się wiersze, wzruszające piosenki
oraz wesołe tańce. Uczucia dzieci miały
swój wyraz w ofiarowanych upominkach,
podziękowaniach i najlepszych życzeniach. Dzień Dziecka to święto, które
uwielbiają wszystkie dzieci, te małe i te
duże. Był to dzień pełen uśmiechów,
zabawy, niespodzianek i radości, który
spędziliśmy w bawialni. We wtorkowy,
deszczowy ranek wybraliśmy się do Teatru
Animacji na spektakl pt.” Królewna z
drewna”. Aktorzy, prawdziwa scena,
muzyka oraz bajeczne kolorowe kostiumy
przyciągały uwagę młodych widzów i
wywołały na wielu twarzach zachwyt. W
czerwcu dzieci odwiedziły Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Przedszkolaki z
dużym zainteresowaniem słuchały informacji przekazywanych przez przewodnika
i oglądały wystawę. Dzięki wizycie w
muzeum dzieci poznały różnorodność
świata zwierząt i poszerzyły swoją wiedzę
przyrodniczą.
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„Romantycznym szlakiem po
Wrocławiu”
14.06. - nasi uczniowie z klas 4-6 wzięli
udział w projekcie edukacyjnym Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”.
Edukacyjna wędrówka po Sudetach. W
tym celu udali się do Wrocławia, gdzie byli
uczestnikami specjalnie przygotowanych
lekcji muzealnych, warsztatów z cyjanotypii. Następnie udali się na spacer po
centrum Wrocławia, który zakończył się
na tarasie widokowym przy kopule Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Bezpieczne lekcje
9.06 przedstawiciele KRUS przeprowadzili prelekcje dla uczniów klas I-III
związaną z tematyką bezpiecznego zachowania na wsi. W trakcie warsztatów
zwrócono uwagę na bezpieczną pracę
podczas prac rolniczych. Na koniec zajęć
dzieci otrzymały drobne upominki od
naszych gości.
Dzień Rodziny
Były dmuchańce, długopisy 3D, malowanie twarzy, lody, kiełbaski z grilla, pyszna
zupa, wybieranka fantowa, plecione
warkoczyki, wata cukrowa, a także pokaz
OSP! A to wszystko na Dzień Rodziny.
Pogoda i frekwencja dopisała! Dzieci – i te
duże, i te najmłodsze – zaprezentowały się
podczas występów artystycznych. Były
łzy wzruszenia! Podczas uroczystości
rozdano również nagrody za liczne konkursy szkolne. Dziękujemy Wszystkim za
pomoc przy organizacji Dnia Rodziny!
Dzień Dziecka w klasach 1-3
1.06. klasy 1-3 miały dziś troszkę inny
Dzień Dziecka. Oczywiście był to dzień
bez lekcji oraz zadań domowych. Dzieci
otrzymały słodkie upominki od swoich
wychowawców, a także od Rady Rodziców oraz od Pana Henryka Karasińskiego sołtysa Wojcieszyc. Nasi uczniowie,
wspólnie z rodzicami przygotowali specjalnie na ten dzień Eco-stroje.
Profilaktyka jest ważna!
27.05 w ramach zajęć profilaktycznych
gościliśmy w naszej szkole funkcjonariuszy policji z dzielnicowym gminy
Stara Kamienica. Policjanci przygotowali
prelekcję z prezentacją multimedialną o
odpowiedzialności karnej nieletnich oraz
sprawców czynów karalnych. Uczniowie
klas IV-VI wyszli z zajęć bogatsi o nowe
doświadczenie i wiedzę.
Gminny Konkurs Języka Angielskiego
27.05.2022 r. odbył się Gminny Konkurs
Języka Angielskiego. Wszystkim
reprezentantom serdecznie gratulujemy.
Kuba Kuczewski i Paweł Gradkowski
zajęli trzecie miejsca w kategorii klas

czwartej i piątej.
Szkolny Konkurs Matematyczny
12 maja w naszej szkole odbył się Szkolny
Konkurs Matematyczny. Wzięło w nim
udział 12 najlepszych z matematyki
uczniów z klas IV-VI. Z każdej klasy
zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy będą
reprezentować naszą szkołę na Gminnym
Konkursie Matematycznym w dniu 31
maja. Gratulacje należą się: Ignasiowi,
Kubie, Mateuszowi, Bartkowi, Ani,
Marysi i Amelce S. Uczniowie Ci otrzymają nagrody książkowe podczas obchodów Dnia Rodziny, a pozostali uczestnicy
drobne upominki. Życzymy dalszych
sukcesów.
Zajęcia sportowe inne niż wszystkie
20.05.-dzisiejsze zajęcia ruchowe klas 1-3
odbyły się na stadionie. Po rozgrzewce i
biegach dzieci mogły jeszcze poćwiczyć
na siłowni oraz doskonalić swoją sprawność fizyczną na placu zabaw. Po zajęciach sportowych, w ramach innowacji
pedagogicznej, uczniowie odbyli spacer
po najbliżej okolicy.
Dzień Polskiej Niezapominajki
12.05.- Dzień Polskiej Niezapominajki – z
tej też okazji, w ramach zajęć rozwijających kompetencje przyrodnicze realizowanych z projektu „Uczniowie XXI wieku
w gminie Stara Kamienica”, uczniowie
wręczyli dziś te niepozorne kwiatki. Jakże
było nam miło!
Gminny Konkurs Recytatorski
28.04. w Barcinku odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski pt. "Zwierzęta w
poezji". Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie z klas 1-3 oraz dzieci z grupy 6latków. Musimy się pochwalić, że pierwsze miejsca w konkursie w swojej kategorii wiekowej zdobyli: Nikola Świątek z
kl. III, Wiktor Sztac z klasy II oraz
Michalina Sikorska z grupy przedszkolnej
6-latków. Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Polewczyńska, Magdalena Dąbrowska,
Wiktoria Wiśniewska, Oliwia Grzona oraz
Maja Sikorska. Wszystkim bardzo gratulujemy!
Na podbój stolicy!
W ramach projektu „Uczniowie XXI
wieku w gminie Stara Kamienica” dzieci z
klas IV-VI wyjechały na trzydniową (2527.05.) wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy Pałac Kultury i Nauki oraz Zamek
Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Pałac w Wilanowie. Odkrywaliśmy także świat nauki i eksperymentów w Centrum Nauki Kopernik.
Światowy Dzień Ziemi.
W tym dniu na całym świecie odbywają się
uroczystości, imprezy i spotkania, mające
na celu promocję postaw proekologicznych. W naszej szkole od kilku dni
uczniowie klas 1-3 pogłębiają swoją
wiedzę. W ramach innowacji pedagogicznej uczniowie oglądali filmy oraz
prezentacje multimedialne, a także przygotowali prace plastyczne związane z
tematem.

Z telefonem, ale twórczo!
13.04-w ramach innowacji pedagogicznej
uczniowie klasy 5 rozwijali w poniedziałek na lekcji religii kompetencje cyfrowe trenowali umiejętności edytowania
obrazów, tworzenie pisanek oraz uświadamiali sobie, że telefon służy nie tylko
jako komunikator czy do gry, ale również
urządzenie, które można wykorzystać do
uwolnienia swojego potencjału twórczego.
Matematyka nie jest straszna!
11.04.- uczniowie klasy 6 w ramach
projektu „Uczniowie XXI wieku w gminie
Stara Kamienica” na zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne.
Rysowali pięciokąty i sześciokąty foremne
na bazie koła, z których tworzyli mozaiki.
Cyrkiel posłużył im również do rysowania
trójkątów równobocznych o różnych
wymiarach, które wykorzystali do stworzenia fraktalu – płatka Kocha.
Wycieczka do Pławny
11.04.- Uczniowie klas 1-3 w ramach
projektu „Uczniowie XXI wieku w gminie
Stara Kamienica” wybrali się na wycieczkę do magicznej Pławny. W Zamku
Śląskich Legend dzieci wysłuchały legend
z naszych okolic, które animowane były
przez olbrzymie kukiełki. W trakcie
wycieczki dzieci brały również udział w
warsztatach teatralnych oraz litograficznych.
Wielkanocne Poszukiwanie Jaj
Dziś w naszej szkole odbyło się Wielkanocne Poszukiwanie Jaj. Nie zabrakło
ciepłej, rodzinnej atmosfery. Dzieci
zaprezentowały swoje zdolności wokalne i
artystyczne. Odbył się również rodzinny
konkurs Dyrektora Szkoły na najpiękniejszą pisankę oraz wśród przedszkolaków na najpiękniejszy wianek. W trakcie
imprezy można było kupić wypieki oraz
słodkości, jak również wielkanocne
stroiki. Ze względu na pogodę jajka nie
były poszukiwane, ale losowane! Radość
dzieci była ogromna. Bardzo dziękujemy
wszystkim za pomoc w organizacji naszej
imprezy!
Dzień Patrona
6.04.- w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Patrona. W takcie imprezy odbył się
quiz papieski, podczas którego uczniowie
mogli sprawdzić swoją wiedzę o Janie
Pawle II. Podczas uroczystości rozstrzygnięto również konkurs plastycznoliteracki, a nagrody wręczył ksiądz proboszcz Tomasz Baran wraz z panem
Amadeuszem. Gościnnie odwiedzili nas
ojciec Andrzej i ojciec Przemysław.
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„Wiosna ,wiosna…...wiosna ach to Ty….”
Jak co roku wszystkie przedszkolaki wraz
z Paniami świętowali długo wyczekiwany
przez wszystkich I Dzień wiosny.
Kolorowa Pani „Marzanna” wędrowała z
nami przy dźwiękach wiosennych
piosenek , aż trafiliśmy z nią do naszego
Urzędu Gminy . Została ona przekazana
władzom gminy a dzieci dostały słodki
poczęstunek.
Przy tej okazji przeprowadzony został
również „Wiosenny konkurs recytatorski „
.Wzięło w nim udział 15 przedszkolaków.
Laureatami zostali Tytus W., Emilia P. ,
Alan O. , Zofia K. Aleksander C. , Filip Ch.
,Hanna G.,Jagna D. Dzieci biorące udział
w konkursie otrzymały
upominki,wyróżnienia i piękne nagrody
książkowe, które zostały ufundowane
przez Radę Rodziców . Wszystkim
uczestnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
„ Światowy dzień sportu”
W kwietniu obchodziliśmy „Światowy
Dzień Sportu „ . W tym samym czasie
odbył się również konkurs plastyczny pt.
„Sport widziany oczami dziecka” . Praca
plastyczna mogła być wykonana dowolną
techniką, mogła dotyczyć dowolnej
dyscypliny sportowej .
Dzieci w tym wyjątkowym dniu mogły
popisać się swoją wiedzą o sporcie ,
odbyły się różne zawody grupowe i
indywidualne . Poszerzyliśmy swoją
wiedzę na temat zdrowej żywności,
zdrowego trybu życia oraz w temacie
aktywności fizycznej .
Finałem naszego cudownego aktywnego
dnia było przekazanie czterech pucharów i
dyplomów dla każdej grupy :
MISIE,ZAJĄCZKI, PSZCZÓŁKI I
MOTYLE , a dla naszych wszystkich
dzieci czterech zestawów sportowych
(piłki ,skakanki ,hula hop,paletki do
badmintona) za co serdecznie dziękujemy
naszej Radzie Rodziców . Wszystkie
dzieci biorące udział w konkursie
otrzymały wspaniałe upominki
zachęcające do aktywności fizycznej oraz
dyplomy. Dzieci wyróżnione to Anastazja
Ł. , Julia K. , Anna M. ,Wojciech R. i Iga F.
20 maja – Światowy Dzień Pszczół.
Obchody tego dnia są okazją do
przypomnienia sobie znaczenia pszczół w
środowisku i dla pozyskiwania żywności.
To także pretekst do zastanowienia się, co
możemy zrobić dla ochrony tych
pożytecznych owadów.
Z racji tego święta odwiedził nas Pan
Pszczelarz, który bardzo skrupulatnie
przedstawił dzieciom zasady swojej pracy

. Opowiedział bardzo szczegółowo o
swoich narzędziach ,z których korzysta
podczas produkcji miodu , dzieci mogły je
pooglądać, dotknąć, powąchać a efektem
końcowym prelekcji była degustacja
świeżego miodku, która to oczywiście
dzieciom spodobała się najbardziej
.Wizyta tego gościa była „palce lizać”.
Jak wszyscy wiedzą co jakiś czas do
przedszkola przyjeżdżają muzycy z
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze. Za pomocą muzyki opowiadają
dzieciom bardzo ciekawe historie.
Tym razem było inaczej…...To my ,
wszystkie przedszkolaki udaliśmy się na
wspaniały koncert do Filharmonii w
Jeleniej Górze. Dzięki uprzejmości
pracowników mogliśmy zwiedzić
wszelkie zakamarki jakie skrywa nasza
Filharmonia i mogliśmy wysłuchać
przepięknego koncertu , w którym
uczestniczyły również dzieci . Móc usiąść
na widowni i podziwiać muzyków
grających na scenie było dla nas
wspaniałym przeżyciem .
„Festiwal zdrowej żywności „
W dniach 12-13 maja w naszym
przedszkolu odbył się festiwal zdrowej
żywności . Dzień pierwszy był dniem
aktywności fizycznej . W tym czasie dzieci
brały udział we wszelkich zawodach
indywidualnych i grupowych
zorganizowanych przez wychowawców
swoich grup . Na terenie zielonym pojawił
się dmuchany zamek ,z którego wszystkie
dzieci mogły korzystać do utraty tchu.
Następnego dnia każda z grup
przygotowała przepyszne kolorowe
przekąski w kolorze przypisanym do danej
grupy. Misie delektowały się przepysznym
CZERWONYM koktajlem , Zajączki
przygotowały przepyszne
POMARAŃCZOWE kluseczki, surówki i
sok z marcheweczki, Pszczółki
rozpływające się w ustach ŻÓŁTE
łódeczki a Motyle ZIELONE naleśniki w
wersji wytrawnej i „na słodko”. Wszystkie
dania były tak pyszne ,że zniknęły z
talerzy natychmiast. Uwieńczeniem
naszych działań były prace plastyczne
propagujące zdrowe odżywianie, które
pojawiły się na naszych tablicach
przedszkolnych .
„Dla świata jesteś tylko mamą, ale dla
dziecka – całym światem „
Z okazji tego jakże ważnego święta dzieci
przygotowały cudowne występy z
wierszykami, piosenkami i życzeniami ,
które wszyscy rodzice mogli obejrzeć w
formie filmu przekazanego przez
wychowawców grup . W ramach
cyklicznych zajęć prowadzonych przez
panią Monikę dzieci przygotowały
wspaniałe upominki w postaci ogrodu w
szkle , które długo będą dekorować nasze

domy. Wraz z kompozycją rodzice
otrzymali laurki od swoich pociech .
„Kiedy śmieje się dziecko , śmieje się cały
świat”
Miesiąc czerwiec jest miesiącem
wyjątkowym ponieważ już pierwszego
dnia jest wyjątkowy Dzień Dziecka.
Obchodziliśmy go w przedszkolu bardzo
radośnie i kolorowo . W ogrodzie
przedszkolnym zawisły balony, tęczowe
kwiaty z bibuły i inne dekoracje . Wśród
atrakcji pojawiły się pyszne przekąski
(wata cukrowa , gofry, kolorowe koktajle,
lody) pokazy baniek mydlanych ,pokazy i
zawody strażackie oraz panie malujące
buźki. Radości nie było końca…
Wszystko to za sprawą naszej Rady
Rodziców i Pani Dyrektor , która czuwała
nad przebiegiem uroczystości. Obiad
serwowany w ogrodzie przedszkolnym w
postaci frytek, surówki i kiełbaski z grilla
znikał bardzo szybko z przedszkolnych
talerzyków. Po zakończonej zabawie
wytrwali uczestnicy otrzymali medale.
Następnego dnia na terenie zielonym
stanęły trzy wielkie zamki dmuchane do
całodziennej dyspozycji przedszkolaków .
Radość dzieci nie miała końca a to
wszystko w prezencie od Rady Rodziców.
W ramach zbliżającego się zakończenia
roku szkolnego dzieci z grupy Pszczółki i
Motyle uczestniczyły w wycieczce do
Szklarskiej Poręby do Dinoparku.
Młodsze dzieci , Misie i Zajączki
odwiedziły salę zabaw w Jeleniej Górze .
W miesiącu czerwcu w ramach zajęć
pozaprzedszkolnych dzieci z grupy
Motyle wraz z p.Moniką i p. Renatą
uczestniczyły w nocowaniu w
przedszkolu. Były podchody
,tańce,zabawy na świeżym powietrzu i
poczęstunek w postaci pizzy.
W sobotę 11.06 P. Monika i P. Kasia Z
grupy Motyle i Pszczółki zorganizowały
w y c i e c z k ę n a B o b r o w e S k a ł y. W
wyprawie uczestniczyły dzieci wraz z
rodzicami ,rodzeństwem ,dziadkami.
Końcowym akcentem wycieczki było
wspólne ognisko,pieczenie kiełbasek.
Dziękujemy za tak liczne przybycie i
wspaniałą organizację .
Dnia 23.06 nasze przedszkolne Motyle
uroczyście pożegnają przedszkole i
wyruszą w świat…
Przed nami wakacje ,czas relaksu i
odpoczynku…Bądźcie radośni,
uśmiechnięci i czerpcie ze świata co
najlepsze….
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WAKACJE W BIBLIOTECE
Przed nami dwa miesiące upragnione, wyczekane, wypełnione
beztroską zabawą i nowymi przyjaźniami. Wakacje zbliżają się
wielkimi krokami - uczniowie
mają za sobą kolejny rok szkolny.
Wakacje to niezwykły czas, gdzie z
każdym rogiem mogą czekać na
nas fascynujące przygody. Nie
zapomnijcie, ze znajdziecie je również w bibliotece. Każda wyprawa
jest ciekawsza z książką w ręku.
Zapraszamy dzieci na letnie wycieczki po krainie literatury. Temat
przewodni tegorocznych wakacji
to „ Podróże małe i duże” .
Podstawą każdego spotkania
będzie głośne czytanie krótkiego
utworów literackich lub fragmentów powieści, do których dostosujemy zabawy tematyczne, ruchowe i plastyczne.
Wyruszymy w podróż do Afryki
gdzie poznamy obyczaje, kulturę i
geografię Czarnego Lądu, w
Australii spotkamy kolorowe papugi, koalę i kangury. A Oceania
zachwyci nas Wielką Rafę Koralową.
Razem możemy odwiedzić każdy
zakątek świata bez ruszania się z
miejsca. Jedyne, co nas może
ograniczyć to wyobraźnia.
Szczegółowy regulamin i hormonogram zajęć będzie dostępny w
bibliotece oraz na stronie FB
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Starej Kamienicy. Zajęcia dla
dzieci w wieku 7-12 lat. Proszę
zgłaszać chęć udziału do piątku, 8
lipca 2022 r. ilość miejsc ogra-

niczona. Start 11 lipca (poniedziałek).
*z przyczyn niezależnych od
organizatorów plan może ulec
zmianie.
Jak wiadomo, lato oznacza wakacyjne wyjazdy. Czeka was
długa jazda pociągiem? Podróż
samochodem w niekończących
się korkach? A może przeciwnie
– krótki lot samolotem?
Nieważne jaki środek transportu
wybierzecie, na ratunek przed
towarzyszącą podróżom nudą
przychodzi książka. To niezastąpiona towarzyszka, która z
łatwością umili nawet najdłuższą
podróż. Zapraszamy wszystkich
do skorzystania z księgozbioru
biblioteki. Wakacyjna lektura pozwoli zapomnieć o codziennych
obowiązkach, pośpiechu i pracy.
Taka książka da możliwość relaksu. Warto spakować do walizki
kryminał, romans czy lekką powieść obyczajową. Natomiast kolorowy przewodnik ułatwi nam
zaplanowanie podróży marzeń.
Polecamy tez książki podróżniczew końcu wakacje to czas wojaży.
Na koniec mamy dla Was jeszcze WAKACYJNE WYZWANIE
KSIĄŻKOWE- przeczytaj
książkę, która ma:
* KOLOR W TYTULE
* TRZY WYRAZY W TYTULE
* IMIĘ W TYTULE
* MIEJSCOWOŚĆ W TYTULE
* LICZBA/CYFRA W TYTULE
*OKŁADKA W KOLORACH
LATA :-)

Artystyczna Galeria Izerska w Kromnowie będzie miejscem warsztatu
ikonopisarskiego. Wstępnie określono termin 14-19 listopada br. Zapisy
chętnych już wkrótce będą ogłoszone na stronie www.starakamienica.pl,
na profilu facebookowym oraz w Artystycznej Galerii Izerskiej.
Warsztaty poprowadzi p.Katarzyna Kobuszewska z Pracowni
Ikonograficznej.
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WNIOSKI KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARA KAMIENICA
ZA 2021 ROK
Budżet Gminy Stara Kamienica za 2021 rok zamknął
się po stronie dochodów kwotą 34.954.040zł, po
stronie wydatków kwotą 29.334.165 zł, czyli
nadwyżką w kwocie 5.619.875 zł, przy planowanym
deficycie 260.250 zł. Na nadwyżkę budżetową
składają się otrzymane i niewykorzystane środki
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w
kwocie ogółem 4.423.976 zł, otrzymana nagroda
„Rosnąca Odporność” w kwocie 250.000zł, środki z
projektu „Laboratoria Przy-szłości” w kwocie 55.032
i środki własne w kwocie 890.697zł
Na inwestycje wydatkowano kwotę 1.431.048 zł tj.
34,73 % planowanych środków na zadania
inwestycyjne. Rok 2021 był trudnym czasem, pod
znakiem kryzysu COVID-19. Panował zastój
zarówno w pracy Urzędu Gminy, jak również u
potencjalnych wykonawców inwestycji. Niemniej
jednak udało się przygotować konieczną dokumentację, pozyskać środki i przygotować się do
realizacji inwestycji w 2022 roku. Ponadto pierwszy
raz od wielu lat udało się zrealizować
ponadplanowy plan sprzedaży mienia gminy.
Pomimo trudnej sytuacji w 2021 roku w Gminie
Stara Kamienica:
1.
Przygotowano dokumentację i zabezpieczono
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na zadanie „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Wojcieszycach”, i rozpoczęto
realizacja zadania, które zostanie zakończone
w I półroczu 2022 r.
2.
W ramach porozumienia i współfinansowaniu
ze Starostwa Powiatowego wykonano Remont
poboczy dróg powiatowych w Starej Kamienicy
– opaskę wzdłuż drogi dla pieszych.
3.
W ramach porozumienia i dofinansowaniem z
Nadleśnictwem Szklarska Poręba zrealizowano
zadanie „ Modernizacja ulicy Olchowej i
Palmowej w Wojcieszycach”.
4.
Z dofinansowaniem z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi nr 370 w Kromnowie”.
5.
Złożono wniosek i uzyskano środki z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na
zadanie pn. „Budowa parkingu w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem
wypoczynku w Nowej Kamienicy”. Planowane
wykonanie zadania w 2022r.
6.
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przyznana dotacja z MSWiA na

odbudowę pięciu dróg gminnych, zostanie
zakończone w I półroczu 2022r.
7.
Podpisano umowę z Euroregionem NYSA na
realizację i dofinansowanie zadania „Kasztelańskie przedzamcze w Starej Kamienicy”
8.
Wykonano projekt budowlany i podpisano
umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
dofinansowanie zadania „Budowa budynku
socjalnego”
9.
Rozpoczęto realizacja kolejnego etapu zadania inwestycyjnego „Budowa remizy OSP w
Rybnicy”, które otrzymało dofinansowane z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadanie zostanie zakończone w 2022 roku.
10. Podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację
projektu pn. „Uczniowie XXI wieku w Gminie
Stara Kamienica” na lata 2021-2023 w ramach
RPO WD
11. Przygotowano koncepcję i złożono wniosek o
dofinansowanie zadania „Budowa szkoły
podstawowej w Wojcieszycach” z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, który został
rozpatrzony pozytywnie. Zadanie do realizacji
na lata 2022-2023.
12. Wykonano modernizację kotłowni wraz z
wymianą źródła ciepła na piec opalany pelletem
w szkołach w Barcinku i Kopańcu, uzyskano
dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z
WFOŚiGW
13. Kontynuowano rozbudowę i modernizację
oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach Gminy Stara Kamienica.
14.
W ramach projektu „Budowa infrastruktury
służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych przez członków karkonoskiego klastra energii w budynkach
użyteczności publicznej”- Złożono wniosek o
dofinansowanie zadania z RPO WD , który został
rozpatrzony pozytywnie. Zadanie będzie
zrealizowane w 2022r roku.
15. W ramach konkursu organizowanego przez
Ministerstwo Obrony „Zostań Żołnierzem RP”
zostało przyznane dofinansowanie na – wirtualną strzelnicę w Gminie Stara Kamienica,
zadanie zostało zrealizowane.
Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia pozytywnie
realizację budżetu Gminy za 2021 rok.
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HONOROWI OBYWATELE GMINY
STARA KAMIENICA
Pierwszy raz w historii Starej Kamienicy, Rada Gminy
nadała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Stara
Kamienica". Uroczysta sesja miała miejsce 31 maja 2022
roku w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie.
Na wniosek Wójta Gminy Mariusza Marka, zaszczytny
tytuł otrzymali p.Andrzej Sośnierz, p.Luboš Marek oraz
p.Stanislav Pelc.
Przybliżymy sylwetki Honorowych Obywateli Gminy
Stara Kamienica:
Pan Andrzej Sośnierz – Wieloletnia aktywna działalność Pana Andrzeja Sośnierza doprowadziła do
przeprowadzenia prac zabezpieczających ruiny zamku w
Starej Kamienicy, a w konsekwencji jego udostępnienia dla
zwiedzających. Wiedza, konsekwencja, zapał upór i
entuzjazm Pana Andrzeja, a także merytoryczna pomoc
innych członków Fundacji Zamek Chudów, to warunki bez
których to przedsięwzięcie nie miałoby szczęśliwego
zakończenia. Nie bez znaczenia jest także udział finansowy
Fundacji i osobisty Pana Andrzeja Sośnierza w prowadzeniu prac archeologicznych, opisujących znaleziska, prowadzeniu strony internetowej, informowaniu i promowaniu
obiektu, a także finansowaniu artystycznej oprawy uroczystości przejścia przez odbudowany most na dziedziniec
zamku. Wieloletnia bezinteresowna dbałość o ten najcenniejszy historyczny zabytek w Gminie, poszukiwanie
źródeł i wątków historycznych oraz analogii do innych
powstałych na tym przełomie czasowym zabytków,
skutkowały ożywieniem uśpionych i zapomnianych przez
prawie trzysta lat ruin. Promocja Gminy Stara Kamienica w
kraju i zagranicą, powstanie wielu publikacji i planowanie
utworzenia muzeum są w mojej ocenie podstawą do
nadania Panu Andrzejowi Sośnierzowi tytułu „ Honorowy
Obywatel Gminy Stara Kamienica”.
Pan Luboš Marek – starosta Obec Kořenov –
Współpraca z p. Lubošem Markiem trwa od 1999 roku,
kiedy nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej czeskiej
gminy Kořenov z gminą Stara Kamienica. Porozumienie
partnerskie umożliwiło realizację wielu obustronnych
projektów w ramach Euroregionu Nysa m.innymi: „Na
rowerach po Izerach” 2005r., „System wizualnej informacji
turystycznej w Gminie Stara Kamienica” 2006 r,
„Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej na szlaku szklarskim w
Chromcu” 2007r. Dzięki poparciu Pana Luboša Marka
nawiązano współpracę z Mikroregionem Tanvaldzkim co
zaowocowało realizacją projektów i wydarzeń o szerszym
znaczeniu regionalnym m.innymi „Miejsca z tradycją” oraz
cykliczne spotkania samorządowców obu stron granicy.
Bardzo dobra współpraca umożliwiła bliższe poznanie się i
zawarcie wielu kontaktów w różnych dziedzinach życia
społecznego obu gmin. Dzięki zaangażowaniu Pana
Luboša Marka nawiązano współpracę Szkoły Podstawowej

w Kořenovie ze Szkołą Podstawową w Kopańcu. Odbyły
się liczne spotkania uczniów i nauczycieli zarówno w
Czechach jak i w Polsce. Zorganizowano również wystawy
i występy artystów z Czech w Centrum Informacji
Turystycznej w Starej Kamienicy. Zgodnie z decyzjami
trójstronnego Jury Euroregionu Nysa Gmina Stara
Kamienica wraz z Obec Kořenov została uhonorowana
nagrodą za najlepszą współpracę transgraniczną w 2013
roku.
Pan Stanislav Pelc – mistostarosta Obec Kořenov –
Prezes Jizerky pro Vás. Pan Stanislav Pelc zajmując
stanowisko mistostarosty Obec Kořenov od 1999 roku
aktywnie uczestniczył we wszystkich działaniach partnerskich obu gmin. Ponadto reprezentując spółkę Jizerky pro
Vás był partnerem w wielu obustronnych projektach w
ramach Euroregionu Nysa: „Kalejdoskop kultury izerskiej”
2009r., „Dziedzictwo kulturalne bez granic” 2012r.,
„Paszportyzacja drobnych zabytków” 2012r, „Ratowanie i
odnowa kapliczki św.Gotharda w Czechach” 2011r,
„Odnawianie małych zabytków na pograniczu poskoczeskim” 2017r, „Promocja wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego” 2018r, „ Rewitalizacja atrakcji
turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” 2019r.
Obecnie trwają przygotowywania do realizacji projektu
„Piknik Kasztelański”. Przy bardzo dużym zaangażowaniu
Pana Stanislava Pelca nawiązano współpracę pomiędzy
jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej Wojcieszyce oraz
Kopaniec z podobną jednostką w Kořenovie. Wzajemne
kontakty strażaków zaowocowały dużym projektem
„Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur
współpracy w zakresie zapobiegania skutków klęsk
żywiołowych w pasie transgranicznym” w 2011roku.
Współpraca z kierowaną przez Pana Stanislava Pelca
spółką Jizerky pro Vás, również została doceniona przez
Euroregion Nysa przyznaniem nagrody za najlepszą
transgraniczną współpracę w 2018 roku.
Gratulujemy wyróżnionym Panom nadanego tytułu i
liczymy na wieloletnią owocną współpracę.
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„Siła Kobiet”,
czyli siła zgranych kobiet, dla
których priorytetem są inni ludzie !
Siła Kobiet to nie tylko zabawy czy
festyny, to także ciężka praca i pomoc niesiona na każdym możliwym kroku. Za nami bardzo pracowity czas... . Od trzeciego dnia
wojny na Ukrainie w porozumieniu z władzami Gminy
Stara Kamienica - Panem Wójtem Mariuszem Markiem,
kierownictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej
Kamienicy, a także z Marszałkiem Województwa Dolno-

śląskiego, otworzyłyśmy punkt zbiórek dla Uchodźców z
Ukrainy na Świetlicy Wiejskiej w Barcinku. Nasza zbiórka
bardzo szybko osiągnęła duży zasięg, a osób wspierających nie brakowało. Wszystko co znajdowało się w
naszym punkcie pomocowym, zostało podarowane przez
ludzi dobrej woli, którzy otworzyli swoje serca, dla przyjaciół ze Wschodu. Ogromną część podarowali mieszkańcy Gminy Stara Kamienica, ale także byli to darczyńcy z całego powiatu oraz okolicznych miast. Dzięki
naszym prywatnym znajomościom pozyskałyśmy kilka
dużych transportów z darami zza
zachodniej granicy. Bardzo szybko
okazało się, że Świetlica Wiejska w
Barcinku, jako magazyn pomocowy, jest bardzo doceniony, a darczyńcy nie pozostawali obojętni na
nasze prośby dotyczące aktualnego
zapotrzebowania. Nasz punkt na
co dzień odwiedzały dziesiątki
osób z Ukrainy, ale także tych,
którzy chcieli ich wesprzeć. Punkt
zbiórki darów, działał do 21 maja.
Po zakończeniu zbiórki, rzeczy
które w nim pozostały, zostały
wydane dla działających, okolicznych punktów, a także dla ośrodka dla Uchodźców w Jeleniej
Górze. Wszyscy Ci, którzy odwiedzili nasz punkt pomocowy, byli pod ogromnym
wrażeniem, jak szybko i sprawnie kilka kobiet wzięło się
do pracy, aby pomóc tym, którzy najbardziej tego
potrzebowali. To był dla nas ciężki czas fizycznie i
emocjonalnie, ponieważ nie raz spotkałyśmy się z
osobami, które na własnej skórze poczuły jak straszne jest
oblicze wojny. Codziennie spotykałyśmy się z osobistymi
przeżyciami i historiami rodzin, ale także z ogromną
wdzięcznością, uśmiechem i łzami radości.

W okresie Świąt Wielkiej Nocy, zorganizowałyśmy kiermasz Wielkanocny na świeżym powietrzu z świątecznym
żurem i wielkanocnymi babami. Odwiedziło nas wiele
osób z całej Gminy, a także powiatu. Największą atrakcją
okazało się stoisko przygotowane przez Panie z Ukrainy,
które upiekły tradycyjne wielkanocne Ukraińskie ciasta.
22 maja na Skwerku przy Świetlicy Wiejskiej w Barcinku,
odbył się festyn rodzinny z wieloma atrakcjami, między
innymi konkurs wokalny dla dzieci „Szansa na Sukces” z
muzycznymi nagrodami ufundowanymi przez Siłę Kobiet.
Na naszej scenie gościł także zespół folklorystyczny
Chabry z Kwieciszowic, zespół wokalny CIAMBELLE
działający przy Zespole Szkół w Starej Kamienicy, a
gwiazdą wieczoru był zespół rockowy TROP, który
rozgrzał nasz piaszczysty parkiet, a uczestnicy festynu nie
kończyli bisów. Na zakończenie festynu odbyła się dyskoteka pod gwiazdami, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gminy. Podczas festynu, każdy
znalazł coś dla siebie. W tym samym czasie otrzymałyśmy
dotację z Dolnośląskich Małych Grantów, w kwocie 5 tys.
Na autorski projekt „Socjalizacja dzieci z Polski i Ukrainy”
w ramach którego zorganizowałyśmy dwa festyny dla
dzieci. Odbyły się one 26 czerwca i 2 lipca. Dzieci jak
zwykle nas nie zawiodły, dzięki czemu frekwencja była
ogromna. Wszystkie atrakcje oraz poczęstunek podczas
tych dwóch festynów, były całkowicie
darmowe. Odbyły się w ich trakcje
występy dzieci z Ukrainy, konkursy z
nagrodami, konkurencje sportowe,
animacje, malowanie, a każdy z uczestników otrzymał plecak z niespodzianką na wakacyjne wycieczki.
23 czerwca, w wieczór poprzedzający
noc świętojańską razem z Paniami z
Barcinka zaplatałyśmy piękne wianki,
które wrzucałyśmy do rzeki, aby nasze
życzenia się spełniły.
W sobotę 2 lipca po porannym festynie
socjalizacyjnym, odbył się festyn na
powitanie lata, podczas którego rozdałyśmy podziękowania dla tych, którzy wspierali nas
podczas zbiórki darów dla Uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy pewne, że wszystkie nowo poznane osoby w trakcie
zbiórki, pozostaną z nami i w naszych sercach na długo.
Była to dla nas ogromna lekcja pokory, empatii i
współpracy.
Dla nas, dla „Siły Kobiet”, najbliższe miesiące będą także
bardzo intensywne i pracowite, a o naszych planach
poinformujemy już
niebawem na naszej
stronie na facebooku.
Cieszymy się, że coraz więcej osób nas
wspiera, a „Siła Kobiet” rośnie w siłę !
Jesteśmy ogromnie
wdzięczne dla wszystkich, którzy widzą w
nas potencjał i razem z
nami chcą robić fajne
rzeczy dla Barcinka,
ale także dla całej
gminy.
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KAPRAL WOJTEK DZIELNY CHWAT,
HOŁD MU SKŁADA CAŁY ŚWIAT
Rok szkolny dobiegł końca a wraz
z nim międzynarodowe projekty
szkolne, w których uczestniczyły
szkoły z Polski (Kopaniec i Piechowice), z Włoch i Szkocji.
Projekty dotyczyły postaci niedźwiedzia Wojtka maskotki II
Korpusu. W pierwszym etapie
projektu pt. „ Wojtek i Generał”
uczniowie zapoznali się z historią
Wojtka. Drugim projektem był
konkurs plastyczny pt. „Kapral
Wojtek dzielny chwat, hołd mu
składa cały świat”, na podstawie
wiadomości o Wojtku dzieci prezentowały jego historię.
W dniu 09.06.2022 w Galerii
Izerskiej odbyło sie podsumowanie
obydwu projektów, na którym swą
obecnością zaszczyciła nas Pani
Monika Kwiatosz Konsul Honorowy Republiki Włoskiej z Wrocławia. W kilku słowach przedstawiła
wsółpracę z polskimi i zagranicznymi placówkami i organizacjami
pozarządowymi. Projekty w kilku
słowach zaprezentowała pomysłodawczyni Pani Dorota Wiśniewska
prezes Polsko -Włoskiego Stowarzyszenia Via dell'Ambra z Savignao s/P z Włoch. Miłym zaskoczeniem dla przybyłych z Włoch
gości był występ Szkoły Podstawowej z Kopańca w którym uczniowie zaprezentowali piosenki w
języku włoskim oraz taniec Tarantella. W podziękowaniu za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektów obecnym na uroczystości
przedstawicielom szkół wręczono
dyplomy z podziękowaniem za
zaangożowanie i pomoc w ich
realizacji. Po oficjalnej części spotkania zaproszono obecnych na
mały poczęstunek. Spotkaniu

towarzyszyła wystawa prac konkursowych. Z pośród 60 prac nadesłanych na konkurs, zostało wybranych 13 prac, które będą ilustracjami do kalendarza na rok 2023.
Autorom wybranych prac, w nowym roku szkolnym zostaną wręczone nagrody. Autorzy prac zakwalifikowanych do kalendarza: Sofia
Zoncu (Sardenia), Jocopo Zoncu
(Sardenia), Hanna Stotkowska,
Oliwia, Elli Januszewska (Szkocja),
Gabrysia Knuta(Szkocja), Fabiana
Appruzzese (Włochy) ,Wojtek
Więckowski.
Dorota Wiśniewska
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Zapraszamy na wydarzenia
w Artystycznej Galerii Izerskiej
Informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych na stronie
www.starakamienica.pl, facebook, instagram, tel. 786 119 153

Mélange nostalgique
„Rocal Fuza” w Artystycznej Galerii Izerskiej w
Kromnowie, to wspaniały koncert, który odbył się 30
kwietnia br. Duet - Radosław i Ryszard Dembińscy,
zaprezentował bogaty program zatytułowany
„Mélange nostalgique”. Mogliśmy wysłuchać utwory
na przestrzeni XIII- XXI wieku z różnych stron
świata. W programie znalazły się też utwory autorstwa
Radosława Dembińskiego. Mogliśmy usłyszeć bogate
instrumentarium: viola da gamba, szałamaja, fidel
kolanowa,flety proste, bęben, gitterna, lira korbowa,
dudy. We wrześniu spotkamy się z muzykami na
Festiwalu Muzyki Dawnej.

25 lat NEMO w Polsce
Miedzylesie w Kopañcu

Blizny życia
„Blizny życia” to koncert
autorstwa Michała Krzosa,
który odbył się na kromnowskiej scenie. Artysta
wraz z córką, poprzez głębokie teksty, zmusił widownię do refleksji nad sensem mijającego życia. Na
koncercie było smutno i
radośnie, tak jak w życiu.
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Artystyczna Galeria Izerska w Kromnowie 2 kwietnia br
gościła nieco dzienne wydarzenie artystyczne. Wernisaż
wystawy fotograficznej Karola Stępkowskiego pod tytułem
„KOLEDZY”, któremu towarzyszyło czytanie poematu
Rainera Marii Rilkego - utworu napisanego w ciągu jednej
bezsennej nocy, w czerwcu 1899, w wykonaniu Mirka
Zbonika, sąsiada zza miedzy :) Kilka słów o artystach:
K a ro l S t ę p k o w s k i aktor, reżyser, fotografik;
rocznik 1945; absolwent
warszawskiej PWST
(1967). Pisze o sobie:
„Przy wszystkich błędach
technicznych jakie popełniam, jedno wiem na
pewno: jak świecić i czego
nie fotografować. Fotografuję to, czego nie widać. Interesuje mnie wyłącznie
człowiek, to co ma w środku. Dotarcie do tych skrywanych
tajemnic jest bardzo trudne – ale jakże intrygujące. Pomaga
mi w tym – być może – moje aktorskie i reżyserskie

doświadczenie, otwartość na drugiego człowieka i coś, co
trudno ocenić i nazwać, a co nie-wątpliwie jest we mnie, bo
inaczej nikt by się przecież nie zgodził, abym naruszając
sferę intymności zaczął foto-grafować, czyli żebyśmy
wspólnie wyruszyli w piękną, nieznaną podróż. Fotograficzną…“
Mirek Zbonik - rocznik 1967; z wykształcenia aktor, z
wyboru DTP-owiec; niespokojny duch; szukając swojego
miejsca na Ziemi zamienił pęd życia w wielkim mieście na
zacisze wsi izerskiej; od roku mieszkaniec gminy Stara
Kamienica. Sam Rilke o utworze: „Proszę sobie wyobrazić,
była noc taka sama jak dziś, księżycowa, trochę burzliwa
noc. Długie, wąskie chmury, podobnie jak te tutaj
rozpędzone; ich szybki rytm wzbudził pierwsze słowa
poematu, które całkiem bezwiednie z siebie wyrzuciłem:
konno, konno, konno… i później, jak odurzony, zacząłem
pisać i pisałem tak przez całą noc. Rano był Kornet
gotowy.”
Jestem pewien, że powinniśmy jeszcze raz zaprosić p.Mirka
Zbonika do odczytania utworu Rainera Marii Rilkiego - red

Wieczór z Melodyą

MAJOWY JAZZ

15 maja w Artystycznej Galerii Izerskiej wystąpił
zespół Chałtura Band z koncertem pt. "Majowy Jazz".
Młodzi muzycy zaprezentowali bardzo energetyczny
występ. Publiczność wymusiła na artystach bisy. Życzę
zespołowi jak największej liczby koncertów i sukcesów. Mam nadzieję, na kolejne koncerty w Kromnowie.

Sobotnie popołudnie 23 kwietnia upłynęło pod
znakiem Wieczoru z Melodyą. Zespół pod nazwą
„Melodya” przeniósł nas w klimat nostalgicznych
rytmów i tekstów. Odrobina wyciszenia w trudnym
okresie bardzo przypadła do gustu publiczności.
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Wernisaż w Noc Muzeów
Bardzo udany wieczór 14 maja w „Noc
Muzeów”, miał miejsce w AGI w
Kromnowie. Podczas wernisażu ikon
autorstwa p. Katarzyny Kobuszewskiej oraz pięknych kopii obrazów
wykonanych przez Łucję Kobuszewską (córkę p.Katarzyny), mogliśmy
wysłuchać niezwykle interesującego
wykładu na temat pisania ikon.
Uświetnieniem wernisażu był pokaz
pracowni ikonograficznej. Podczas
spotkania narodziła się idea zorganizowania warsztatów ikonograficznych
w Kromnowie. Być może późną
jesienią, będzie można uczestniczyć w
tygodniowych warsztatach, których
efektem będzie własnoręcznie napisana ikona. Zapisy już wkrótce.

CZTERY PORY MIŁOWANIA
Taki koncert pozostaje na długo w pamięci i w sercach
publiczności. Zespół „Cztery Pory Miłowania” zachwycił
wspaniałymi tekstami, piękną muzyką i cudowną atmosferą.
Koncert, który miał miejsce 21 maja br mamy nadzieję, że
nie będzie ostatnim, tego sympatycznego trio. Już teraz
planujemy ponowne zaproszenie pomorskiej grupy na
kolejny koncert w Kromnowie.

WYSTAWA BIBLII
Całość zbiorów prezentowanych na wystawie pochodziła od
prywatnych fundatorów. Wystawa była opowieścią
obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania
przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. 30 razy
zatrzymywaliśmy się, aby przyjrzeć się słowom zapisanym
na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych na
papirusie i pergaminach. Mogliśmy zobaczymy pierwszą
czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których
została spisana ta ponadczasowa lektura. Faksymile i
reprinty pierwszych wydań w języku angielskim,
niemieckim, polskim, po grecku po łacinie i hebrajsku.

Niezwykle przejmujące
spotkanie z dziennikarzem
Panem Robertem Czepielewskim i gościem specjalnym niosącym pomoc
humanitarną m.in. w Donbasie Ivanem Mateush,
odbyło się w Artystycznej
Galerii Izerskiej w Kromnowie 18 czerwca br. Mogliśmy wysłuchać relacji,
znacznie odbiegających od medialnego przekazu. Liczne
zdjęcia i krótkie filmy, ukazały okrucieństwo wojny na
Ukrainie. W najbliższym czasie Robert Czepielewski
ponownie wyjeżdża na Ukrainę, z zamiarem przygotowania reportażu o ukraińskich dzieciach. Można
wesprzeć ideę reporterskiego wyjazdu poprzez akcję
zrzutki na ten cel środków https://zrzutka.pl/jum9de
WYDAWCA: Rada Gminy i Wójt Gminy Stara Kamienica
Adres redakcji: Artystyczna Galeria Izerska 58-512 Kromnów, tel 786 119 153
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WICEKONSUL WĘGIER W KROMNOWIE
Ádám Szesztay to nowy
Wicekonsul Węgier we
Wrocławiu. 12 maja br
gościliśmy dyplomatę w
Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy kulturalnej polsko-węgierskiej. W sierpniu będzie
otwarta wystawa o budapesztańskim parlamencie.
Odbędzie się również wieczór węgierski.
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