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780 lat Starej Kamienicy. Mimo dostępu do 
wielu materiałów źródłowych i dokumentacji z 
prac archeologicznych, nie potrafimy jedno-
znacznie określić datę powstania Starej 
Kamienicy. Zapewne pierwsze kamienne (stąd 
nazwa Kamienica) zabudowania grodu mają 
swój początek już w X wieku. Niestety brak 
możliwości prowadzenia badań archeo-
logicznych, nie pozwala na udokumentowanie 
wcześniejszego osadnictwa. Arkadiusz Kuzio-
Podrucki w publikacji „Schaffgotschowie 
Panowie na Chojniku i Cieplicach” opisuje 
początki tego rodu: „ Za założyciela śląskich 
Schaffów, znanych w następnych pokoleniach 
jako Schaffgotschowie uznawany był przez 
wiele dziesięcioleci, a nawet stuleci rycerz 
Siboth Schaff. Na Śląsk miał przybyć w 1186 r. 
w otoczeniu księżnej Jadwigi z Meranu, 
małżonki księcia Henryka I Brodatego. W 
1243 r. wnuk Jadwigi, książę legnicki Bolesław 
II  Rogatka  miał  mu  przekazać  zamek 
Kamienica. Najnowsze badania i analizy 
zachowanych dokumentów, przeprowadzone 
m.in. przez Wiesława Wereszczyńskiego 
wskazują, że osoba ta jest postacią fikcyjną, 
wspominaną tylko w jednym dokumencie, o 
którym dziś już wiemy, że to falsyfikat”. W 
innych publikacjach pojawia się data  grudzień 
1242 r. W każdej legendzie jest trochę prawdy. 
Bez sprzecznie w 1242 roku istniał kamienny 
zamek w Starej Kamienicy. 
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Gmina Stara Kamienica zrealizowała zadanie pn: 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
miejscowości Wojcieszyce”. Zadanie realizowane jest przy 
dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w ramach Rządowego  Funduszu  Inwestycji  
Lokalnych. Całkowity koszt zadania wynosi 688.655,63zł,  
w tym dofinansowanie 500 000,00zł.  
******************************************
Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finan-
sowe w wysokości 1.270.000,00 zł z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych 
na terenach górskich na zadanie pn. Budowa 
infrastruktury niezbędnej do rozwoju atrakcyjnie 
historycznych i turystycznych miejsc: parkingu 
dostosowanego  dla  osób  niepełnosprawnych                                    
w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i 
miejscem do wypoczynku w Nowej Kamienicy. 
Trwają prace związane z realizacją  ww. zadania.
******************************************
Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finan-
sowe w wysokości 500.000,00 zł ze środków z 
Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin                                       
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w 
miejscowościach, w których funkcjonowały  zlikwi-
dowane 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 w pierwszej edycji otrzymała 
8.478.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinanso-
wanie dwóch projektów inwestycyjnych, tj: 

1.Modernizacja dróg na obszarze gminy Stara Kamienica

wysokość przyznanych środków - 4.237.000,00 zł. 

W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę

ww. inwestycji.

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.

W ramach 2 edycji programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
Gmina Stara Kamienica otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 8.597.500,00 zł  na dwa zadania:
1.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
miejscowości Barcinek – etap I w wysokości 
4.142.000,00 PLN
2.Przebudowa dróg wewnętrznych na obszarze gminy 
Stara Kamienica w wysokości  4.455.500,00 PLN

W ramach 3 edycji programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
Gmina Stara Kamienica otrzymała dofinansowanie na 
zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na ulicach Lipowej, Leszczynowej i Czereśniowej w 
miejscowości Wojcieszyce w wysokości 2.195.200,00 
PLN

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego 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 ponadgi-
mnazjalnej - 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 realizacją   
ww. inwestycji.
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Program Laboratoria Przyszłości to rządowa ini-
cjatywa 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  
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 nowo-
czesnego wyposażenia dla wszystkich szkól na terenie 
gminy i otrzymała  dofinansowanie na ogólną kwotę 
150.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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 
130.000,00 zł. Trwają prace związane z realizacją 
zadania pn.  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU 
KOMPUTEROWEGO W RAMACH REALIZACJI 
PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI 
Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU 
CYFROWYM – GRANTY PPGR” w ramach  ww. 
grantu.

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 gran-
towego „Cyfrowa Gmina” Gmina Stara Kamienica 
aplikowała o środki i otrzymała dofinansowanie  w 
wysokości 100.000,00 zł. Trwają prace związane z 
realizacją ww. 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 
pobudzenia aktywności społeczności lokalnej 
poprzez budowę dwóch wiat” na kwotę 90.996,00 zł. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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 
realizacją niniejszego zadania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

Zadanie pn. „ Stara Kamienica, ruiny zamku (XVI w.) 
ratownicze zabezpieczenie kamiennego łukowego 

przyziemia zamku – etap V”.

Gmina aplikowała o środki  na realizację zadania pn. 
„Stara Kamienica, ruiny zamku (XVI w.) ratownicze 
zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia 
zamku – etap V -ostatni”.  Dzięki otrzymanej pomocy 
finansowej w wysokości 300.000,00 zł z puli  środków  
na ochronę zabytków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przystąpiono do projektu. Trwają 
prace związane z realizacją ww. zadania.
*******************************************
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Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł 

W STAREJ KAMIENICY

1 września stę-
sknieni wróci-
liśmy do szkoły 
i werwą wzięli-
śmy się do na-

uki i pracy. Nasi uczniowie mają wiele pomysłów na 
zmiany w funkcjonowaniu oświaty, chcieliby krótsze 
wakacje, ale więcej wolnego w trakcie roku 

szkolnego i wszystkie klasy bardzo chcą nocować w 
szkole. Planujemy już nocne nauczanie matematyki, 
języków obcych, czy też nocne zajęcia kreatywne, 
oczywiście wrócimy do naszej tradycji - nocnego 
czytania książek. A może by rozpoczynać naukę 
wieczorem…, ciekawe, kto wtedy przysypiałby na 

lekcjach: uczniowie 
czy nauczyciele. 
 Włączyliśmy się w 
organizację Pikniku 
Kasztelańskiego, re-
aktywowana Mała 
Scena   Teatralna 
przedstawiła krótką 
historię Zamku w 
Starej Kamienicy, 

była też wystawa prac plastycznych uczniów 
związana z naszym regionem oraz kiermasz ciast i 
innych słodkości. Dziękujemy Rodzicom za dostar-
czone nam wypieki. Zamek w Starej Kamienicy stał 
się  ważnym punktem i na pewno wykorzystamy go w 
naszych działaniach.
Od września ruszył też projekt unijny „Uczniowie 
XXI wieku w gminie Stara Kamienica” i szkoła znów 
ożyła w soboty. Zapraszamy uczniów na różnego 
rodzaju zajęcia: językowe, matematyczne, infor-
matyczne, szeroko rozumiane przyrodnicze, kre-
atywne i terapeutyczne. Rodzice i uczniowie mogą 
spotkać się też z panią psycholog zatrudnioną w 

naszej szkole. Zapraszamy mieszkańców gminy do 
odwiedzenia naszej placówki, bo mamy się czym po-
chwalić: nowa pracownia chemiczno-fizyczna, w 
każdej sali lekcyjnej monitory lub tablice interakty-
wne i bardzo dużo pomocy dydaktycznych, które 
zakupiliśmy w ramach projektu unijnego „Ucznio-
wie XXI wieku w gminie Stara Kamienica” oraz 
ministerialnego programu „Laboratoria przyszło-
ści”.
W październiku planujemy wy-cieczki do Złotego 
Stoku i Srebrnej Góry, a w listopadzie do Warszawy. 
W październiku nasi uczniowie będą uczestniczyć też 
w programach profilaktycznych. To są nasze plany na 
najbliższą przyszłość, oby tylko starczyło nam czasu.

Wszystkim uczniom życzę nauki rozbudzającej 
ciekawość świata, rozwijania pasji i zainteresowań, 
spędzania czasu w sposób twórczy i obecności osób, 
na których zawsze możecie liczyć. Nauczycielom 
życzę uczniów ciekawych świata, zafascynowanych 
wiedzą, kreatywnych i chętnych do działań, ale 
przede wszystkim życzę spokojnego i „nudnego” roku 
szkolnego.

                          Wiesława Storta-Respondek
               Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Kamienicy
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Aktywna szkoła to my !
W i o s e n n e  w i e s c i
ze Szkoły Podstawowej w Barcinku

Nasza nowa stołówka i 
"odświeżona" szkoła...

Placówka - po wakacyjnej przerwie - 
przywitała uczniów nową, przestronną 
i wygodną stołówką, w pełni odpo-
wiadającą  potrzebom  dzieci. Do 
dyspozycji jest także nowa kuchnia, 
bezpośrednio przylegająca do jadalni. 
Pomalowane zostały korytarze, a także 
pomieszczenia klasowe,  wymieniono 
drzwi. Teraz w szkole jest przytulnie. 
Niedługo zyskamy piękną fototapetę, 
ufundowaną przez Radę Rodziców, 
która dodatkowo upiększy szkolną 
stołówkę.                               K. Kuzia

Hej w góry, w góry!
12.09.22 r. Samorząd Uczniowski 
oficjalnie  rozpoczął  rok  szkolny 
2022/2023, organizując wycieczkę na 
skałkę Chybotek oraz Złoty Widok. 
Uczniowie wędrowali, nie zważając na 
trudy wyprawy, śliski szlak oraz strome 
wzniesienia. Rozkołysali Chybotka i 
zatrzymali się przy grobie Ducha Gór. 
Z tarasu widokowego obserwowali 
panoramę gór. Wrócili do szkoły z 
planami na kolejną wyprawę.
                          D. Siedlecka-Oleksiak

Sprzątamy świat!
16.09.22 r. uczniowie klas I-VI wzięli 
udział w akcji ,,Sprzątanie świata". 
Każda klasa posprzątała przydzielony 
rewir. Cieszy nas to, że z roku na rok 
ubywa śmieci w okolicy naszej szkoły.
                                  M. Cincio-Kania

Najlepiej poznaje się historię 
regionu, jadąc na ciekawą 

wycieczkę!
14.09.22 r. uczniowie klas II-IV wzięli 

udział w wycieczce do kopalni uranu w 

Kowarach, gdzie otrzymali sporą 

dawkę wiedzy historycznej oraz 

chemicznej, geograficznej zw. z 

wydobyciem i wykorzystywaniem 

rudy uranowej. Następnie zwiedzili 

sztolnię. Kolejnym punktem programu 

było muzeum ,,Karkonoskie Tajemni-

ce" w Karpaczu, gdzie poznali legendy 

zw. z Liczyrzepą oraz uczestniczyli w 

warsztatach plastycznych.      E. Wojna
Klasa III szykuje się do zimy 

– zajęcia kulinarne
Zgodnie z programem prozdro-
wotnym uczniowie klasy 3 przy-
gotowali na zimę kiszonki. 

Głównym celem zajęć było zapo-
znanie dzieci ze sposobem prze-
chowywania warzyw i owoców. 
Dzieci tworzyły swoje indywidualne 
sałatki, które zostały zamknięte w 
słoikach. Za 2 miesiące sprawdzi-
my, czyja kompozycja jest najsma-
czniejsza.                        B. Mytnik

Kampania wyborcza do 
Samorządu Uczniowskiego

W tym roku kandydują: Milena 
Kuzia, Kamila Stala, Filip Pająk i 
Milena Skrok. Trzymamy kciuki za 
wynik wyborów.
                   D. Siedlecka-Oleksiak

Kino plenerowe w naszej 
szkole!

23.09.22 r. SU wspólnie z Radą 
Rodziców  zorganizował  dla 
uczniów sens pod gołym niebem. 
Na uczniów czekał świetny film 
edukacyjny, gorący popcorn, a pó-
źniej ognisko i wspólne pieczenie 
kiełbasek. Było fantastycznie i już 
myślimy o kolejnym seansie pod 
gołym niebem.
                    D. Siedlecka-Oleksiak

Wspólnie dbamy o 
środowisko!

Nasza szkoła bierze udział w pro-

gramie informacyjnym na rzecz 

czystego powietrza realizowany 

przez Państwowy Instytut Badaw-

czy NASK we współpracy z Polskim 

Alarmem  Smogowym.  Czujnik 

smogu jest już zamontowany. 

Mamy nadzieję, że będzie zawsze 

pokazywał, że powietrze mamy 

czyste.                        S.Suchecka

Szkoła czas start! 
Ruszyliśmy ze specjalistycznymi 

zajęciami dodatkowymi. Zrobiliśmy 

nowe diagnozy z EEG-Biofeed-

back. Na zajęciach z Treningu 

Umiejętności Społecznych spisa-

liśmy kontrakt i zaczęliśmy pierw-

sze spotkania. Klasa 4 rozpoczęła 

program profilaktyczny "Bieg po 

zdrowie".                    S. Suchecka
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Projekt „Uczniowie XXI wieku w 
Gminie Stara Kamienica”

Od 1 września 2022r. kontynuujemy 
zajęcia w ramach realizacji projektu 
unijnego „Uczniowie XXI wieku w 
Gminie Stara Kamienica”. Szkoła posiada 
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych - 
zarówno wspierających jak i rozwija-
jących- zajęcia logopedyczne, indy-
widulana terapia biofeedback, zajęcia 
integracji sensorycznej, zajęcia korek-
cyjno-kompensacyjne, trening umieję-
tności społecznych, zajęcia wyrównawcze 
z matematyki, zajęcia kreatywno-plasty-
czne, kółko językowe, zajęcia rozwijające 
z matematyki, koło informatyczne Mistrz 
Komputera, Robotyka, zajęcia przyro-
dnicze. Są również  realizowane  dwa 
kreatywne projekty: teatralny i muzyczny. 
Odbywają się także edukacyjne wycieczki 
dla uczniów (Wałbrzych, Warszawa, 
Kudowa Zdrój, Dobków,Góry Stołowe). 
W ramach realizacji projektu zakupiono  
pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny 
sprzęt multimedialny (monitory inter-
aktywne, tablety, roboty, sprzęt muzyczny 
i sceniczny). Doposażone zostały gabi-
nety: integracji sensorycznej, biofeed-
back-u, logopedyczny. Nauczyciele ucze-
stniczyli w szkoleniu z zastosowania 
nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w pracy z uczniami. W 
roku szk. 2022/2023 odbędzie się 
szkolenie dotyczące pracy z uczniami o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Projekt „Laboratoria Przyszłości”
Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida 
Friedricha w Kopańcu otrzymała dofinan-
sowanie w kwocie 30000 zł w programie 
Laboratoria Przyszłości. Wsparcie finan-
sowe pozwoliło wyposażyć szkołę w 
nowoczesny sprzęt niezbędny w kształto-
waniu i  rozwijaniu umiejętności ma-
nualnych i technicznych, umiejętności 
samodzielnego i krytycznego myślenia, 
zdolności myślenia matematycznego oraz 
umiejętności w zakresie nauk przyrodni-
czych, technologii i inżynierii. Kreatywne 
myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z 
podstawowych umiejętności decydu-
jących o rozwoju cywilizacyjnym, gospo-
darczym i  społecznym. Wzrost innowa-
cyjności oraz rozwój technologiczny 
spowodował, że umiejętności matema-
tyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii są dziś ważniejsze 
niż  kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria 
Przyszłości to kolejny krok w stronę 
wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotych-
czasowego procesu zdobywania wiedzy i 
praktycznych umiejętności w tych obsza-
rach przez uczniów. W ramach realizacji 
projektu szkoła została doposażona w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne: dru-
karkę 3D, filamenty,  laptopa multi-
medialnego, kamerę przenośnej cyfrowej 
Sony, aparat cyfrowy Canon, gimbala 
ręcznego FeiyuTechG6 Max, mobilne tło 
zielone rozwijane, zestaw mikrofonów 
nagłownych, zestaw oświetleniowy Soft-
box,  mikrofon  kierunkowy,  Statyw 
Fancier, klocki konstrukcyjne Knex, 
klocki Lego, roboty Artie 3000, stację 
lutowicza z gorącym powietrzem, długo-
pisy 3D, mikrokontrolery z czujnikami i 
akcesoriami, roboty Smart Robot Car, 
zestaw do nauki kodowania i programo-
wania. Sprzęt jest wykorzystywany na 
zajęciach rozwijających zainteresowania 
uczniów (teatralnych, muzycznych)  
informatycznych, robotyki, technicznych.

Projekt ESA dla szkół
W roku szk. 2022/2023 nasza szkoła dołą-
czyła do Edukacyjnej Sieci Antysmo-
gowej i realizuje projekt, w którym 
wspólnie działamy na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Tworzymy sieć zaanga-
żowanych szkół i przedszkoli, która sto-
pniowo obejmuje obszar całej Polski. 
Edukujemy dzieci i dorosłych po to, 
abyśmy jak najszybciej wszyscy mogli 
odetchnąć czystym powietrzem. Program 
Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty 
honorowym patronatem Ministerstwa 
Cyfryzacji. Na budynku szkoły został 
zamontowany czujnik jakości powietrza, 
który na bieżąco dokonuje pomiarów i 
informuje społeczność szkolną i lokalną o 
stanie czystości powietrza. Podczas reali-
zacji projektu uczniowie zdobywają 
wiedzę jak dbać o środowisko naturalne i  
kształtują postawy proekologiczne. Biorą 
udział w lekcjach na temat zanieczyszcze-
nia środowiska smogiem, w konkursach: 
plastycznych oraz wiedzy, a także w 
olimpiadach ogólnopolskich.

Wycieczka do Warszawy
W dniach 19-21.09.2022r. odbyła się 
wycieczka dofinansowana z projektu 
„Uczniowie  XXI  w.  w  Gminie  Stara 
Kamienica”. Wzięli w niej udział ucznio-
wie z klas III-VI. Pierwszego dnia 
mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich oraz Pałac Kultury. 
Drugi dzień upłynął nam bardzo aktywnie. 
Obejrzeliśmy sztukę teatralną w Teatrze 
Lalka oraz odwiedziliśmy Centrum Nauki 
Kopernik. Zobaczyliśmy również Pomnik 
Nieznanego Żołnierza oraz Pomnik 
Małego Powstańca. Ostatniego dnia było 
równie intensywnie. Byliśmy w odwie-
dzinach u Króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, zwiedziliśmy jego letni 
pałac w Wilanowie, Stary Rynek i gości-
liśmy u  Syrenki Warszawskiej. Wyjazd 
obfitował w liczne atrakcje i dostarczył 
wielu pozytywnych przeżyć.

Akcja Sprzątanie Świata
Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły 
wzięli aktywny udział w Ogólnopolskiej 
Akcji Sprzątania Świata organizowanej 

przez Fundację Nasza Ziemia. W tym roku 
odbyła się ona pod hasłem "Wszystkie 
śmieci są nasze". Fundacja alarmuje 
uwagę, że śmieci przybywa - tych w 
gospodarstwach domowych i tych porzu-
conych w naturze. Zatem wobec ogromu 
bezrefleksyjnego śmiecenia w naturze 
czas powiedzieć głośno: wszystkie śmieci, 
na całym świecie są nasze; te porzucone 
przez człowieka w naturze i te posprzątane 
przez człowieka. Innych na naszej Plane-
cie nie ma. Akcja Sprzątanie Świata – 
Polska to przede wszystkim praktyczna 
lekcja ekologii. Kto raz wyszedł posprzą-
tać, nie będzie już śmiecić.  Jest to również 
okazja do tego, aby budować wrażliwość 
na naturę i problemy Matki Ziemi. Należy 
podkreślić fakt, że uczniowie z zaangażo-
waniem przystąpili do pracy. Podczas 
sprzątania  również segregowali śmieci. 
Wszystkim należy się pochwała za piękną 
postawę oraz troskę o  czyste środowisko.  

Międzynarodowy Dzień Kropki
To popularne święto kreatywności, odwagi i 
zabawy zawsze obchodzimy 15 września. Tego 
dnia nauczyciele zorganizowali wiele cieka-
wych zabaw i happeningów, które pomagają 
dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje 
mocne strony, pobudzać wyobraźnię i wspólnie 
się pobawić. W tym dniu powstały wyjątkowe i 
niepowtarzalne kropkowe dzieła sztuki. Święto 
podkreśla niezwykle ważną rolę, jaką nauczy-
ciele odgrywają w życiu swoich uczniów, 
którzy – oprócz rodziców czy dziadków – 
istotnie wpływają na to, czym dziecko się 
zainteresuje, jaką będzie miało ciekawość 
świata w swojego w nim miejsca, cokolwiek by 
w życiu robiło. Często to właśnie nauczyciele 
potrafią lepiej ocenić nie tylko możliwości 
dziecka, ale i w odpowiednim momencie wy-
chwycić ukryty jeszcze jego talent – np. mate-
matyczny, literacki, plastyczny itd. Mądry, 
dobry nauczyciel potrafi tak pokierować dzie-
cięcymi marzeniami i pierwszymi, nieśmia-
łymi próbami wszelkiej twórczości, by jego 
wychowankowie odnaleźli furtkę do przy-
szłych sukcesów już w dorosłym życiu – nie 
tylko zawodowym, ale i społecznym. Obchody 
International Dot Day to wspaniały czas do 
porozmawiania z dziećmi na temat ich talentów 
i zaprezentowania ich światu, bo każdy z nas 
ma w sobie jakiś ukryty talent.

Aktywne przedszkolaki to MY
Pracowity, pełen wrażeń i atrakcji, wrzesień 
zawitał w naszym przedszkolu w Kopańcu. Za 
nami Dzień Kropki, Święto Przedszkolaka, 
zajęcia kulinarne, matematyczne ekspery-
menty z przyrodą oraz mnóstwo codziennych 
zajęć rozwijających młodych wychowanków. 
Integrujemy dzieci już od pierwszych dni 
pobytu w przedszkolu. Codziennie przeżywają 
nową przygodę wspólnie z rówieśnikami. 
Chętnie uczestniczą w aktywnościach związa-
nych z zabawą i uczą się samodzielności. Dużą 
popularnością wśród dzieci cieszą się cykliczne 
zajęcia kulinarne: kiszenie ogórków, wspólne 
przygotowanie zdrowych kanapek, gotowanie 
zupy ogórkowej. Wszystkie dania przygo-
towane są zaangażowaniem oraz starannością i 
błyskawicznie znikają ze stołu. Brawa dla 
naszych najmłodszych wychowanków!
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Wracamy do szkoły!
Wypoczęci i zadowoleni wróci-
liśmy w szkolne progi. 1 września 
uroczyście przywitaliśmy nowy rok 
szkolny 2022/2023. 
Jest to szczególnie ważny i ekscy-
tujący dzień dla pierwszaków, 
którzy rozpoczynają swoją przy-
godę w szkolnej ławie. Wszyscy 
życzymy Im dużo radości z co-
dziennej podróży w cudowny świat 
nauki oraz wielu przyjaciół. Na 
pamiątkę tej uroczystej chwili 
uczniowie z klasy I otrzymali 
drobne upominki ufundowane 
przez Radę Rodziców. 
Nowy rok szkolny przywitany, 
zatem możemy przystąpić do pracy! 
Wszystkim życzymy samych su-
kcesów w nauce i satysfakcji z 
wykonywania obowiązków szkol-
nych.

Laboratoria przyszłości
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II bierze udział w programie Labo-
ratoria Przyszłości. Jest to inicja-
tywa edukacyjna realizowana przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dzięki programowi mogliśmy do-
posażyć szkołę w nowy sprzęt i 
pomoce dydaktyczne. Pozwolą one 
uatrakcyjnić dotychczasowy proces 
zdobywania wiedzy oraz nowych, 
praktycznych umiejętności.

Mistrz wiedzy ekologiczno-
wędkarskiej

Uczeń klasy 5 rozpoczął rok szkol-
ny z osiągnięciami! Gratulujemy 
Mateuszowi Mateuszów zajęcia 3 
miejsca i zdobycia srebrnego pu-
charu w teście wiedzy ekologiczno-
wędkarskiej w kat. do lat 12!

Bawimy się na Pikniku 
Kasztelańskim

10 września 2022 r. nasi uczniowie i 
przedszkolaki  brali  udział  w 
Pikniku Kasztelańskim z okazji 
obchodów 780-lecia Gminy Stara 
Kamienica. Dzieci miały możli-
wość zaprezentować swoje zdol-
ności artystyczne przed szeroką 
publicznością. Wyszło cudownie! 
Społeczność naszej szkoły podzię-
kowała Panu Wójtowi oraz praco-

wnikom Gminy za ich pracę wier-
szem i "Orderem Uśmiechu", prze-
kazanym  na  ręce  Pana  Wójta 
Mariusza Marka. 
Bardzo dziękujemy rodzicom oraz 
kadrze szkoły za pomoc w orga-
nizacji naszego stanowiska – przede 
wszystkim za upieczenie sma-
cznych ciast, a Pani Magdzie i Panu 
Karolowi Majcher za pyszną ciepłą 
strawę!

Muzyka łagodzi nasze 
obyczaje

Za nami pierwsze w tym roku 
szkolnym spotkanie z muzykami z 
Filharmonii Dolnośląskiej. Spotka-
nie z muzyką, w ten pochmurny 
dzień, dało nam odrobinę ciepła i 
radości.

Warsztat pszczelarza
W  ramach  zajęć  z  projektu 
"Uczniowie XXI wieku w gminie 
Stara Kamienica" uczniowie klasy 6 
kontynuują zdobywanie wiedzy z 
zakresu pracy pszczelarza. Tym 
razem, dzięki uprzejmości Mate-
usza z klasy 6, mogliśmy wspólnie 
poznać narzędzia, którymi pracuje 
na pasiece pszczelarz. Dym z pod-
kurzacza, który uspokaja pszczoły 
był największym wyzwaniem dla 
uczniów. Dzieci dowiedziały się, 
jak wygląda praca pszczelarza oraz 
zdobywają  wiedzę  o  wpływie 
pszczół na nasz ekosystem. Ucznio-
wie mieli okazję również przebrać 
się w profesjonalny strój pszcze-
larski.

Polonistyczne bystrzaki
Zajęcia wyrównawcze z edukacji 
polonistycznej kształtują nie tylko 
kompetencje językowe, ale również 
usprawniają motorykę małą oraz 
spostrzegawczość. Zajęcia odby-
wają się w ramach projektu „Uczni-
owie XXI wieku w gminie Stara 
Kamienica”.

„Chodź pomaluj mi świat”
22 września - uczniowie klasy 3, by 
trochę pokolorować te zimne i szare 
dni, wykonali drzewka w innej niż 
zawsze aranżacji. Dzięki ich pracy 
mamy kolorową i fantazyjną ga-
zetkę w naszej klasie. Zdolni Ci nasi 
artyści!
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Rozpoczęcie 
roku szkolnego

Gminne Przed-
szkole w Starej 
Kamienicy jak 

zwykle rozpoczęło rok szkolny tygodniem adaptacyjnym 
naszych nowych “Milusińskich”. Jak wiadomo, pierwsze 
dni dziecka w przedszkolu są przeżyciem dla całej rodziny, 
więc pozytywne nastawienie powinno towarzyszyć nie 
tylko dzieciom, ale również ich rodzicom. Dlatego 
wszystkie maluszki wraz z rodzicami miały okazję 
zapoznać się z nowym otoczeniem. Wychowawcą nowych 
przedszkolaków została pani Dominika, która przywitała 
swoje “Misie” serdecznym uśmiechem z piosenką na 
ustach oraz z atrakcyjnymi zabawami. Pani Dyrektor 
najmłodszym wychowankom życzyła magicznych chwil w 
przedszkolu, które pełne jest niespodzianek, natomiast 
rodzicom dodała otuchy i zapewniła, że zdrowie i 
bezpieczeństwo ich dzieci jest najważniejsze. A nam nie 
pozostaje już nic innego, jak czekać z niecierpliwością na 
oficjalną uroczystość “Pasowania na Przedszkolaka”.

Piknik kasztelański 
Początek września dostarczył mieszkańcom Starej 
Kamienicy dużą dawkę atrakcji związanych z hucznymi 
obchodami 780–lecia ich miejscowości. Cała społeczność 
zaangażowała się w przygotowania do tak znamienitych 
obchodów, w których nie mogło nas zabraknąć. Przed-
szkolni kucharze przygotowali dla biesiadników wyborny 
bigos oraz małe co nieco. Sprzedawaliśmy najlepsze ciasto 
w okolicy, malowaliśmy twarze oraz tatuaże, pletliśmy 
kolorowe warkoczyki, robiąc gigantyczne bańki mydlane. 
Jednak największym zainteresowaniem cieszył się występ 
dzieci przedszkolnych ze starszych grup, który rozpoczął 
się „Hymnem Przedszkola”, potem był taniec do piosenki 
Shakiry „Loca”, następnie płynne przejście do rytmów 
Disco Polo i „Wymarzonej”, a na koniec tańce połamańce 
do piosenki „Spoko Loco”. Występ przedszkolaków był 
znakomity.

Biedroneczki są w kropeczki czyli Międzynarodowy 
Dzień Kropki

15 września określane jest jako wielkie święto kre-
atywności, odwagi, które pomaga dziecku pokonać własne 
ograniczenia, poznać swoje mocne strony, odkryć talent, 
ale przede wszystkim pozwala na wyśmienitą zabawę. 

Prekursorem kropkowego szaleństwa jest P. H. Reynolds, 
który dzięki głównej „bohaterce - kropce Vashti” porywa 
miliony dzieci i dorosłych do tworzenia kropkowanych 
dzieł sztuki. Całe przedszkole tego dnia było w kropy, 
kropki i kropeczki. Nasze przedszkolaki z wielkim 
zaangażowaniem kropkowały wszystko to, co wpadło im w 
ręce. Począwszy od kropkowo-tęczowych prac plasty-
cznych, a kończąc na kropkach i kropeczkach na uśmiech-
niętych buziach. 

Sprzątanie Świata – „Wszystkie śmieci są nasze”
Sprzątają dorośli, sprzątają i dzieci, bo nikt nie lubi żyć 
pośród śmieci. Międzynarodowa kampania zrzeszająca 
wszystkich do dbania o nasze środowisko ma na celu 
podniesienie świadomości ekologicznej już od naj-
młodszych lat. Jest to niezwykle 
ważna  działalność  edukacyjna. 
Nasze przedszkolaki doskonale 
wiedzą, gdzie jest odpowiednie 
miejsce  dla  śmieci.  Więc  16 
września pomimo niesprzyjającej 
aury, najstarsze grupy przedszkolne 
sprzątały zamkowy plac, park oraz  
teren koło Urzędu Gminy. Nato-
miast najmłodsze „Misie” uczyły się 
segregacji odpadów. Wszyscy pra-
cowali pilnie i każdy w nagrodę  
otrzymał dyplom „Młodego Eko-
loga”. Brawo dla naszych dzieci.

Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent
W przedszkolu stawiamy na wszechstronny rozwój, 
dlatego konkurs „Mam Talent” wpasował się idealnie. Cel, 
którym się kierujemy, pozwala na rozwijanie kreatywno-
ści, zainteresowań i talentów naszych podopiecznych. 
Dzięki takim przedsięwzięciom dzieci mają możliwość 
dzielić  się  swoimi  pasjami  z  rówieśnikami  oraz 
alternatywnym spędzaniem czasu wolnego. Przedszkolaki 
przedstawiły swoje talenty w następujących kategoriach: 
śpiew w języku angielskim Wiktor K. (z powodu choroby 
nie wystąpił), śpiew Lena J., rymowanka Julian W., oraz 
znajomość kynologiczna ras psów Julia B.. Poziom był 
bardzo wysoki, a jury po burzliwych obradach, nagrodziło 
wszystkich dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. W 
konkursie każdy uczestnik jest zwycięzcom ze swoimi 
niebywałymi zdolnościami i talentem. Publiczność bawiła 
się doskonale, nagradzając każdy występ gromkimi 
brawami.

Dzień przedszkolaka
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony jest 20 
września. Jego celem jest podkreślenie wagi edukacji 
przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Jest również 
okazją do świętowania i czerpania radości z bycia 
przedszkolakiem oraz do nieskrępowanej zabawy. W 
związku z tym w przedszkolu od samego rana przygo-
towania idą pełną parą. Każda pani nauczycielka przy-
gotowała dla swoich dzieci drobne upominki w postaci 
odznak, dyplomów, czy też słodkiego upominku. Nato-
miast pani Dyrektor zamówiła swoim podopiecznym 
dmuchane zamki, które dzieci uwielbiają. Przez cały dzień 
zabawom i śmiechom nie było końca.
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W BIBLIOTECE
Wakacje...  wakacje  i  po … 

wakacjach.
W tym roku przygotowane były 
zajęcia kreatywne dla najmłod-
szych mieszkańców.
Podsumowując nasze podróże małe 
i duże...Powstało wiele wspania-
łych prac, dzieci miały okazję 
poznać nowe sposoby malowania 
/np. szpachelka/ ćwiczyły zrę-
czność i cierpliwość przy realizacji 
precyzyjnych prac. Nie zabrakło 
zabaw ruchowych, układania kora-
lików pyssla i puzzli, a także uczty 
dla podniebienia. Lody i gofry to 
obowiązkowe punkty na waka-
cyjnej liście do zrealizowania... 
DZIĘKUJĘ wszystkim uczestni-
kom zajęć za uczestnictwo i twór-
cze spotkania.
A teraz ? Nadchodzi jesień… Po 
długiej przerwie... kreatywne środy 
wracają... tym razem nie w świe-
tlicy tylko w bibliotece. 
Ekipo na 102 na stanowiska! I 
wszyscy chętni kreatywni z gło-
wami pełnymi pomysłów.
Zapraszam na zajęcia artystyczne w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Starej Kamienicy w środy od 
godz.16. Mam dla Was mnóstwo 
inspiracji i jeszcze więcej pracy 

twórczej.
Przyjdź do biblioteki… nie tylko po 
książkę...Wypić kawę...Odkryć 
swój talent...Miło spędzić czas...
Zapraszam na wspólne tworzenie... 
praca twórcza działa odstreso-
wująco... wycisza i uczy cierpli-
wości...
Nasz księgozbiór powiększył się o 
nowe pozycje czytelnicze. Kone-
serzy ciepłego kocyka, filiżanki 
herbaty z cytryną i dobrej lektury na 
pewno  znajdą  coś  dla  siebie. 
Zakupiliśmy nowości czytelnicze 
np. „Gdzie śpiewają raki”, kon-
tynuacje Waszych ulubionych sag , 
książki  Joanny  Jax  i autorek 
polskich powieści obyczajowych. 
Dla czytelników o mocnych ner-
wach  serię  kryminałów  Lisy 
Gardner. Ma ona na swoim koncie 
ponad trzydzieści powieści. Jej 
książki od lat zajmują czołowe 
miejsca na liście bestsellerów 
„New York Timesa”. Jesienne wie-
czory to także wspaniałe chwilę aby 
powrócić do klasyki… na półkach 
czekają „Hrabia Monte Christo”, 
„Dama Kameliowa” czy Scarlett 
O'Hara i  .Rhett Butler
Zapraszamy do biblioteki.
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Na Piknik Kasztelański do Starej Kamienicy jak za 
dawnych czasów zjechali rycerze z Czech, Białorusi i 
Polski,  oraz  Pikinierzy.  Dzięki  współpracy  z 
Opolskim Bractwem Rycerskim, zorganizowaliśmy 
osadę średniowieczną w fosie przy zamku. Dwa 
światy oddzielone kamiennym mostem łukowym. 
Jeden nawiązujący do dalekiej przeszłości Starej 
Kamienicy, drugi współczesny ze stoiskami, gastro-
nomią i sceną. Bractwa przygotowały liczne turnieje 
rycerskie, zabawy,  konkursy i prezentacje. Można 
było spróbować jadła wg starych przepisów, nauczyć 
się pisać piórem gęsim, rozwiązywać krypteksy, 
wyrabiać sznury ozdobne, strzelać z łuku, miotać 
toporem, rzucać nożem i włócznią. Panie zaprezen-
towały modę średniowieczną oraz tańce z tamtej 
epoki. Niewątpliwą atrakcją były pokazy artyleryjskie 
ogłaszające w okolicy ważne wydarzenie. Walki 
zbrojnych cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Pokaz sokolniczy, spektakl ognia, występ zespołu 
muzyki średniowiecznej z Ostrawy, uzupełniły pro-
gram części historycznej.
Druga odsłona Pikniku Kasztelańskiego dotyczyła 
terenu przedzamcza. Na czas imprezy zawieszono 
prace związane z budową parkingu i wielu odwie-
dzających nas gości wyrażało aprobatę na zmieniające 
się otoczenie zamku. Cały plac przedzamcza zamienił 
się w piknikowe miasteczko. Liczne stoiska oferujące 
ciasta, bigosy, ziemniaczane specjały, grillowane 
potrawy, napoje, cieszyły się nieustannym powodze-
niem. Dla najmłodszych ustawiono dmuchany tor 
przeszkód, składający się z 10 różnych elementów. 
Dzieci mogły bezpłatnie korzystać z tej atrakcji. 
Gościliśmy stoisko edukacyjne z Nadleśnictwa 
Szklarska Poręba oraz stoisko informacyjne KRUS. 
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Scena na przedzamczu gościła wielu artystów. W 
pierwszym dniu Pikniku Kasztelańskiego wystąpiły 
dzieci z Gminnego Przedszkola, Szkoły Podstawowej 
w Kopańcu, Szkoły Podstawowej w Barcinku, Szkoły 
Podstawowej w Wojcieszycach oraz Zespołu Szkół w 
Starej Kamienicy. Oprócz piosenek, tańców, mo-
gliśmy zobaczyć inscenizację morderstwa z 1615 
roku, która miała miejsce na Zamku w Starej Kamie-
nicy, w wykonaniu reaktywowanej Małej Sceny ze 
Starej Kamienicy. Tradycyjnie przed sceną podczas 
występów dzieci nie zabrakło widowni. Gorąco przez 
publiczność został przyjęty pokaz ZUMBY Wojcie-
szyce. Panie wraz z instruktorem udowodnili, że 
aktywnie spędzany wolny czas to dobrze spędzony 
czas. Zespół Folklorystyczny CHABRY, zaprezen-
tował lubiany przez widownię repertuar dobrze 
znanych piosenek ludowych. Ludowy charakter 
występu przypadł do gustu coraz liczniejszej publi-
czności. Kolejnym wykonawcą była Ania Waraszko 
TUKANA z Piechowic. Wokalistka zaprezentowała w 
ciekawej aranżacji covery znanych utworów. Zmiana 
nastroju nastąpiła podczas występu lokalnego zespołu 
muzycznego MUZY KUNY. Muzycy zaprezentowali 
perfekcyjnie wykonane własne utwory na pograniczu 
muzyki poetyckiej i turystycznej. O zespole Muzy 
Kuny zapewne jeszcze dużo dobrego usłyszymy, bo 
sukces jest im pisany. Gwiazdą wieczoru był zespół 
folkowy TURNIOKI. Muzycy z Podhala i Beskidów 
w bardzo żywiołowy sposób rozbudzili widownię do 
wspólnej zabawy. Zakończenie pierwszego dnia 
Pikniku Kasztelańskiego, odbyło się przy bardzo 
dobrze znanych rytmach Dyskoteki Wszech Czasów, 
prowadzonej przez Ziutka Wieczorskiego z Muzy-
cznego Radia. Mimo późnej pory i chłodu, wielu gości 
bawiło się do godziny pierwszej w nocy.
Drugi dzień imprezy, gościł na scenie bardzo żywio-
łowy pokaz tańców orientalnych, w wykonaniu grupy 
HEYAH. Oprócz zebranych widzów (niestety pogoda 
trochę się popsuła, co miało wpływ na frekwencję), 
wielu rycerzy gorąco dopingowało pokaz tancerek. 
Ostatnim występem na scenie był koncert naszych 
kochanych RYBNICZANEK. Panie jak zwykle 
zaśpiewały dobrze znane piosenki wprawiając 
publiczność w dobry nastrój.

Piknik Kasztelański był wspaniałą okazją do prze-
prowadzenia zbiórki pieniędzy przeznaczonych na 
pomoc w leczeniu ucznia jednej ze starokamienickich 
szkół. Po przeliczeniu środków fundacja podała 
ostateczną kwotę 22.117,19 zł. Brawa dla wszystkich 
darczyńców.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji Pikniku Kasztelańskiego. Dziękujemy 
wszystkim sponsorom i darczyńcom. Ogrom prac 
przygotowawczych nie poszedł na marne. Odwie-
dzający naszą imprezę pozytywnie ją oceniali :) 
Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu 790 lecia  ;)
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Okres wakacyjny dla SIŁY 
KOBIET był bardzo akty-
wnym i pracowitym okre-
sem. Nie inaczej zakończy-
łyśmy sezon letni. 27 sier-
pnia na skwerku w Barcinku odbyły się 
zorganizowane przez nas, przy pomocy 
Wójta Gminy Stara Kamienica Pana 
Mariusza Marka oraz księdza probo-
szcza Tomasza Barana – dożynki  
gminne.  Było  to  święto wszystkich 
rolników z naszej gminy, ale także 
osób, które ogrom serca oraz pracy 
wkładają w uprawę roli.
Świętowanie rozpoczęliśmy Uroczystą 
Mszą  Dziękczynną  w  kościele  pw. 
Świętego Michała Archanioła w Bar-
cinku, podczas której na ręce księdza 
proboszcza przekazano dary ziemi oraz 
poświęcono wieniec dożynkowy wy-
konany przez członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich SIŁA KOBIET oraz 
mieszkanki Barcinka. Po mszy świętej 
uroczystym korowodem przeszliśmy 
na skwerek na którym czekała na 
zaproszonych gości oraz mieszkańców 
prawdziwa biesiada. Ogromnym wy-
różnieniem była dla nas obecność Pana 
Posła Roberta Obaza oraz przedsta-
wicieli Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 
Wspólnie zasiedliśmy do uroczystego 
obiadu. Na scenie natomiast czekała na 
uczestników dożynek  moc atrakcji. 
Sobotnie popołudnie uświetniły kon-
certy  zespołów  folklorystycznych: 
„Rybniczanki”, „Echo Bolków” oraz 
„Szklarki” z Piechowic. W trakcie 
imprezy wręczono także podzięko-
wania oraz prezenty dla darczyńców, 
dzięki którym mogliśmy zorganizować 
dożynki oraz dla rolników z naszej 
Gminy. Imprezę zakończyliśmy dysko-
teką pod gwiazdami oraz konkursami 
dożynkowymi, podczas których rywa-
lizacja doprowadziła widzów do łez ze 
śmiechu! Tydzień później, 3 września 
zostałyśmy zaproszone gościnnie do 
wzięcia udziału w Święcie Plonów w 
Płoszczynie, podczas którego ucze-
stnicy imprezy mogli spróbować py-
szności kulinarnych na naszym stano-
wisku. Poprowadziłyśmy także loso-
wankę numeryczną, z której dochód 
został  przekazany  dla  Przedszkola 
Gminnego w Starej Kamienicy na 
zakup niezbędnych przyborów szkol-
nych dla maluchów. 4 września w 
Męcince wzięłyśmy udział w Bitwie 
Regionów. Jest to bitwa kulinarna dla 
Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. 
Przygotowałyśmy żur staropolski po-
dany w własnoręcznie wypiekanym 

chlebie. Ogromny zaszczy-
tem było dla nas  spotkanie  
z  Panem  Karolem Okrasą, 
który jednocześnie był 
przewodniczącym Jury kon-

kursowego. Tego spotkania z pewno-
ścią nie zapomnimy!
W dniach 10-11 września można było 
nas także spotkać podczas Pikniku  
Kasztelańskiego,  podczas którego 
zadbałyśmy o to, aby nikt podczas 
wydarzenia nie był głodny. Naszym 
hitem kulinarnym i najczęściej 
wybieranym był burger Siły Kobiet 
oraz przepyszna grillowana karkówka. 
24 września zorganizowałyśmy na 
Świetlicy Wiejskiej w Barcinku, BAL 
w STYLU PRL. Co to było za wyda-
rzenie… dzięki dekoracjom, stworzo-
nemu przez nas klimatowi oraz stro-
jami uczestników balu, udało nam się 
całkowicie przenieść w czasie i bawić 
się do białego rana przy starych prze-
bojach. Były stare motocykle rodem z 
PRL, przedmioty użytku domowego, 
przemówienia na mównicy, ale także 
dwa mini koncerty. Na naszej scenie 
PRL wystąpiła KORA oraz Małgorzata 
Ostrowska, które przeniosły publi-
czność w klimat muzyki z lat 80. Tego 
wydarzenia nie zapomnimy na bardzo 
długo. 
Zapraszamy na Świetlicę wiejską w 
Barcinku na zajęcia dla dzieci: we 
wtorki Maluchy Sensoruchy o godzinie 
16.30  dla dzieci w wieku 1-4 (koszt 
zajęć 10 zł) oraz na zajęcia taneczne w 
każdą środę prowadzone przez Maję 
Koczubaj, o godzinie 16:15 dzieci w 
wieku 3-6 oraz o godzinie 17:30 dzieci 
w wieku 7-12 (koszt zajęć 15 zł). 
Zachęcamy do obserwowania naszej 
strony na facebooku, na której umie-
szczamy informację o bieżących im-
prezach oraz zajęciach.
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Mam na imię Victoria. Wraz z ośmioletnią córką Sofią 
przyjechałam do Polski z Charkowa. Studiowałam na 
Uniwersytecie im. W. N. Karazina w Charkowie na 
wydziale socjologii a później wydziale ekonomii.  Od 20 lat 
pracowałam tamże jako operator i administrator w klasie 
komputerowej. Bardzo lubiłam swoją pracę za wspaniałą 
atmosferę i za to, że łatwo było ją połączyć z wychowaniem 
dziecka. Na Ukrainie mam też dom na wiosce, w którym z 
moją rodziną spędzamy całe lato, zbierając liczne 
towarzystwo przyjaciół. Bardzo lubię pracować na ziemi, 
dbać o ogród. Co na to, takie było życie, że teraz zazdroszczę 
sobie. Po prostu żyliśmy i cieszyli się każdego dnia.
Polska spotkała nas jako rodzimych dzieci. Od pierwszej 
minuty wszyscy starali się nam pomóc, wesprzeć. Z Chełma 
policjanci zabrali nas na nocleg do ośrodka dla uchodźców. 
Pracowali tam po prostu święci, bez przesady ludzie. Mąż i 
żona, którzy chcieli pomóc wszystkim. Mąż zawiózł nas 
następnego dnia na dworzec, wsadził do pociągu, wszedł do 
wagonu i sprawdził, czy jesteśmy w porządku. Kupił 
dzieciom dwie pizze na drogę, aby nie były głodne. Potem, 
w Jeleniej Górze spotkali nas przyjaciele tej rodziny - 
Leszek i Agata i przywieźli do bajkowego domu w lesie. 
Obecnie mieszkamy u bardzo dobrych ludzi w Kopańcu. 
Tutaj jesteśmy traktowani jak rodzime dzieci,  otoczeni 
troską, uwagą. Gdybyście zobaczyli tych ludzi - nie można 
ich nie kochać. Córka z wielką przyjemnością chodzi tutaj 
do szkoły. Z rodziną Leszka i Agaty odwiedziliśmy wiele 
miejsc - byliśmy w muzeach, na koncertach, na wykładzie 
poświęconym historii architektury miasta Kijowa.

Tak więc naród polski, bez przesady, urządził nam bajkowe 
życie, w którym moja córka mogła zapomnieć o wojnie, 
schronie bombowym i innych okropnościach, które musiała 
zobaczyć.
Stopniowo uczymy się języka, mam nadzieję, że pomoże to 
w poszukiwaniu pracy. Byłabym zadowolona z pracy w 
niepełnym wymiarze godzin za niewielkie wynagrodzenie.
Na zdjęciach można zobaczyć:
A takie było nasze życie w Charkowie przed wojną
Charków. Przy lustrzanej fontannie
Charków. Ogród Szewczenki
Zoo w Charkowie, na tle Uniwersytetu Karazina
W domu
Nasz kotek
Charków. W Nikolskim, którego już nie ma
Tak podróżujemy z rodziną u której mieszkamy
A tak spędzamy tu wieczory
A to są rysunki Sofii w polskiej szkole

VICTORIA
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Mam na imię Natalia. Jestem z Ukrainy, przyjechałam z 
miasta Sumy. Mam dużo zawodów i posiadam wiele 
dyplomów. Skończyłam studia wyższe oraz dodatkowo 
odbyłam szkolenie w dziedzinie usług (mam certyfikaty 
manicure/pedicure/shugaring i woskowanie/piercing. Od 
ponad 15 lat jestem prywatnym przedsiębiorcą, ale to już jest 
przeszłość… Na Ukrainie miałam swój interes - własny 
sklep, który niestety dotychczas nie działa. Byłam kiero-
wnikiem i miałam pracowników. Chociaż od dawna ta praca 
stała się moim hobby w obecnych warunkach muszę na tym 
zarabiać.
Jestem mistrzem piercingu z ponad 5-letnim doświad-
czeniem. Wzięłam ze sobą niektóre narzędzia oraz mam ze 
sobą niewielką ilość materiałów do nakłuwania płatków 
uszu, nakłuwania skrzydła nosa, nakłuwania pępka. Nie 
mam pomieszczenia do przeprowadzania zabiegów, mogę 
oferować usługi w domu klienta. Byłoby dobrze aby liczba 
klientów była co najmniej kilka osób, ponieważ pieszo do 
Starej Kamienicy jest około 6 km. Jeśli ktoś jest zaintere-
sowany informacjami, proszę pisać w prywatnych wiado-
mościach. Obecnie mieszkam w Chromcu, niedaleko od 
Starej Kamienicy. 
Dziękuję za uwagę i zrozumienie.

NATALIA

W ostatnim okresie wiele ciekawych inicjatyw jest 
realizowanych w naszej Gminie. Często są to wy-
darzenia o charakterze sportowym, kulturalnym lub też 
gospodarczym. Organizacja tych imprez wymaga 
zaangażowania wielu osób. Zachęcam organizatorów 
do dzielenia się swoimi sukcesami i  doświadczeniem z 
czytelnikami naszego biuletynu. Wystarczy przesłać 
materiał informujący o nadchodzącym wydarzeniu lub 
też  napisać  relację  z  już  odbytego,  na  adres 
it@starakamienica.pl lub pozostawić wydruk w 
sekretariacie  Urzędu  Gminy  (z adnotacją „do 
Biuletynu”). Biuletyn „Izerska Wieś” ukazuje się w 
nakładzie 1000 szt i jest rozpowszechniony na stronie 
internetowej naszej gminy (są tam wszystkie archi-
walne numery). Przekazujemy również egzemplarz do 
Biblioteki Narodowej i do zasobów cyfrowych Ksią-
żnicy Karkonoskiej. Nie jestem w stanie uczestniczyć 
we wszystkich wydarzeniach i samodzielnie przy-
gotować relację. Szczególnie brakuje informacji o 
wydarzeniach i sukcesach sportowych (a mamy kilka 
klubów sportowych). Chwalmy się naszymi osią-
gnięciami :) Może przyczynimy się do aktywizacji 
kolejnych grup społecznych.
                     Radaktor 

Nr 81/2022OTWARTE NIEDZIELE
W NEMO - MIĘDZYLESIE

Odkrywanie tajemnic Ramberga, zwiedzanie galerii, 
oglądanie filmów Machiela Spruita, poczęstunek, 
spotkania z muzyką, występy skautów i harcerzy, można 
było doświadczyć podczas kilku Otwartych Niedziel 
zorganizowanych przez NEMO w Międzylesiu. Jakże 

udany projekt dla społeczności 
lokalnej. Już czekamy na ko-
lejne tego typu akcje. Życzymy 
powodzenia NEMO :)

mailto:it@starakamienica.pl
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Święto Św. Stefana - Narodowe Święto Węgier w 
Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie odbyło 
się 20.08.2022r. Dzięki współpracy z Konsulem 
Węgier p.Szesztay Ádámowi oraz wsparciu finanso-
wemu Fundacji im.Wacława Felczaka, wystąpił chór 
MANDÁK z Budapesztu. Piękny koncert w 
mistrzowskim  wykonaniu  utworów  zarówno 
religijnych  jak  i  aranżacji 
melodii  ludowych,  uświetnił 
wernisaż  o  Parlamencie  w 
Budapeszcie. Mam nadzieję, że 
współpraca z Wicekonsulatem 
we  Wrocławiu,  pozwoli  na 
organizację kolejnych wydarzeń 
kulturalnych  przybliżających 
bogatą kulturę Węgier.

Do 12.10.22 możemy 
oglądać wystawę foto-
grafii  Jacka Karda-
siewicza. Mistrzowskie 
uchwycenie ulotnych 
chwil spektakli  teatral-
nych, jest tematem wy-
stawy. Mam nadzieję, 
że p.Jacek zaprezentuje 
w naszej galerii kolejne 
swoje prace w przy-
szłym roku. Już ustalamy terminy :) 

Zespół MEJKAP wystąpił w Kromnowie 
prezentując wspaniały koncert „Autorskie 

piosenki bez makijażu”. Bez wątpienia musimy 
powtórzyć wydarzenie.


