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Święta Bożego Narodzenia
to dla wielu z nas 

czas zadumy oraz radości
i wiary w lepsze jutro.

Składamy życzenia wszystkim mieszkańcom
oraz przybyłym gościom,
spokojnych i zdrowych 

Świąt oraz szczęśliwego 2023 roku.

Wójt Gminy Mariusz Marek
Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kuczewska
radni oraz pracownicy Urzędu Gminy

„To już pora na wigilię”
To już pora na wigilię, to już czas,

A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,
A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,
Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.

Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,
Żeby razem z nami przy tym stole siadł.

Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,
Żeby razem z nami kolędować mógł.

Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,
Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,
Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,
Bo samotny nikt nie może zostać dziś...

Wanda Chotomska

2023

Szczęśliwego Nowego Roku

Spełnienia marzeń, 
wielu ciekawych przeżyć,

uśmiechu na twarzy, 
ciekawej lektury
i dużo zdrowia
życzy Redaktor

biuletynu „Izerska Wieś”
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Gmina Stara Kamienica zrealizowała zadanie pn: 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
miejscowości Wojcieszyce”. Zadanie realizowano 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. 
Zadanie zostało zrealizowane.
******************************************
Gmina Stara Kamienica zrealizowała zadanie pn. 
„Budowa budynku remizy strażackiej w  Rybnicy – 
etap III. Na ten cel Gmina otrzymała wsparcie 
finansowe w wysokości 500.000,00 ze środków                                    
z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin                                       
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w 
miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwi-
dowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 860.208,91 zł

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. Prace prowadzone będą w roku 2023.

2.Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcie-

szyce - wysokość przyznanych środków 4.241.500,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych 

nie udało się wybrać wykonawcy niniejszego zadania z 

uwagi na wysokie kwoty złożonych ofert.

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
Trwają prace związane z przygotowaniem zadań do 
realizacji.

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. Trwają prace związane z przygotowaniem 
niniejszego zdania do realizacji.

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. Zadania pn.  ZAKUP WRAZ Z 
DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W 
R A M A C H  R E A L I Z A C J I  P R O J E K T U 
GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN 
PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – 
GRANTY PPGR” zostało zakończone. Zakupione 
laptopy zostały przekazane Grantobiorcom.

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. 

Zwiedzanie zamku w Starej Kamienicy z 
przewodnikiem dla grup zorganizowanych tylko 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kontakt: 

tel 786 119 153 lub it@starakamienica.pl

mailto:it@starakamienica.pl
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Uchwała nr XLIX.305.2022
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 28 października 2022r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
m a r c a  1 9 9 0  r .  o  s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m 
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452) oraz pkt 1 i pkt 2 
obwieszczen ia  Min i s t r a  F inansów z  dn ia 
28 lipca 2022 r. w sprawie  górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 
(M.P.  z 1 sierpnia 2022 r. poz.731 ) Rada Gminy 
uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Stara 
Kamienica:
1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni 
użytkowej – 1,00 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarcze od 1 m² pow. 
użytkowej- 28,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1 m² 
powierzchni użytkowej- 13,47 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń-od 1 m² 
powierzchni  użytkowej-5,87 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności pożytku 
publicznego, przez organizacje pożytku 
publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej -
9,50 zł

2. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu  na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków  -   od 1 m² powierzchni - 1,13 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stającymi 
lub wodami powierzchniowymi płynących 
jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha 
powierzchni – 5,79 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego, przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m² powierzchni -0,56 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2021 r.. poz. 485), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego  -  
od 1 m² powierzchni – 3,81 zł

3. od budowli:
a) od wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 
3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych – 2%
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Stara Kamienica.
§ 3
Traci moc Uchwała nr XXXV.213.2021 Rady Gminy 
Stara Kamienica z dnia 29 października 2021r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 
roku.

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI W 2023 ROKU

www.starakamienica.pl
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Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków jest obo-
wiązkiem ustawowym wynikającym z zapisów art. 3 
ust.3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
2022.1297 z późn. zm). 

Każdy właściciel (użytkownik) budynku ma 
obowiązek dokonać zgłoszenia swojego budynku do 
ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Złożone przez 
Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wyma-
ganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczy-
szczalni ścieków. Ankiety można pobrać w siedzibie 
Urzędu  Gminy,  na  stronie  internetowej: 
strona.starakamienica.pl w zakładce urząd – 
formularze – ochrona środowiska – ewidencja 
zbiorników bezodpływowych (szamb) i przy-
domowych oczyszczalni ścieków (wytłuszczony druk 
ANKIETA), lub złożyć online – formularz 
elektroniczny dostępny jest na stronie internetowej: 
strona.starakamienica.pl
Wypełnione ankiety należy złożyć w siedzibie 
urzędu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 28 
lutego 2023 r. Ankiety wypełnione online poprzez 
stronę internetową wysyłane są automatycznie. 

Jednocześnie informuję, że właściciele 
nieruchomości, których budynki są wyposażone w 
zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczy-

szczalnie ścieków mają ustawowy obowiązek 
zawrzeć umowę z firmą asenizacyjną posiadającą 
pozwolenie na opróżnianie i transport nieczystości 
ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych 
umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i 
przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to 
uczynić niezwłocznie. 

W przypadku niezłożenia ankiety, Urząd 
będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli 
posesji w zakresie:
- sposobu prowadzenia gospodarki ściekowej w danej 
nieruchomości
- zawartej umowy z firmą asenizacyjną
- dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości 
ciekłych .

Lp.  Nazwa Firmy  Adres  telefon  
1 Gminny System Wodociągów i Kanalizacji 

„KAMIENICA” Sp. z o.o.  
Stara Kamienica ul. Rowerowa 1,  
58-512 Stara Kamienica  

75 75 14 516  

2 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY 
Sp. z o.o  

Lubomierz ul. Kargula i Pawlaka 16 
Lubomierz 59 - 623 

75 78 33 160  

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.  
 

Jelenia Góra ul. Wolności 161/163,  
58-500 Jelenia Góra  

75 64 20  100 
75 64 20  103 
75 64 20 106  

4 TOI TO I Polska Sp. z o.o.  
 

Warszawa ul.  Płochocińska 29  
03-044 Warszawa  

804 204 204  

5 WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  Zabrze ul. Szybowa 2  
41-808 Zabrze  

801 133 088  

6 Usługi Asenizacyjne Edward Roman  Jelenia Góra  ul. Moniuszki 3/9,  
58-508 Jelenia Góra  

602 301 837 
501 660 687  

7 Usługi Asenizacyjne Ryszard Kowalski  Dziwiszów ul. Podgórska 4a,  
58-508 Dziwiszów  

602 723 862  

8 Grzegorz Musiał  Dziwiszów 16 H,  
58-508 Dziwisz ów 

75 71 37  121 
603 892 095  

9 mToilet Sp. z o.o.  Warszawa ul. Toruńska 31,  
03-226 Warszawa  

800 000 800  

 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA

fot.źródło z internetu
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Gmina Stara Kamienica we współpracy z Uni-
wersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu opraco-
wała  i  zrealizowała  projekt  pn. „Mali i duzi 
poszukiwacze skarbów – utworzenie infrastruktury 
edukacji ekologicznej w przestrzeni Gminy Stara 
Kamienica”, który został dofinasowany z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu. Projekt jest efektem 
wielomiesięcznej i bardzo udanej współpracy Gminy i 
Uniwersytetu Przyrodniczego. Z ramienia Uczelni 
kierownikiem naukowym projektu była dr hab. Alina 
Kulczyk-Dynowska, prof. UPWr, dr inż. Agnieszka 
Stacherzak pełniła w nim rolę wspomagającą, nato-
miast funkcję koordynatora ze strony Gminy objęła 
mgr Magdalena Taurogińska. 

Aktywności zawarte w projekcie można podzielić na 
dwie części – tzw. część twardą i część miękką. 
Pierwsza dotyczyła infrastruktury tj. wytyczenia i 
oznakowania ścieżek, które to pozostaną w prze-
strzeni gminnej na długie lata a druga miała za zadanie 
zwrócić uwagę przedstawicieli lokalnej społeczności 
na wartość przestrzeni Gminy, ważność decyzji 
planistycznych i strategicznych wpływających na 
przyszłą jakość życia mieszkańców.  

W ramach realizacji części twardej projektu wyty-
czono i opracowano 10 ścieżek geocachingowych w 
każdej z 10 miejscowości Gminy Stara Kamienica.

Geocaching to połączenie dwóch słów: „geo” z 
greckiego ziemia i angielskiego słowa „cache” – 
znaczącego: chować, skrytka, schowek, kryjówa. 
Geocaching jest więc grą terenową przeznaczoną dla 
użytkowników odbiorników GPS, polegającą na 
poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) na 
podstawie współrzędnych geograficznych. Gra nie 
wymaga specjalistycznego oprzyrządowania – 
współrzędne wystarczy wpisać np. w google Maps 
aktywnych niemal w każdym telefonie. 

Jak już wspomniano w każdej z miejscowości naszej 
Gminy powstała ścieżka na której poukrywane zostały  
skrytki zawierające  drobne upominki (skarby) oraz 
dziennik odwiedzin – bardzo zachęcamy kolejnych 
znalazców do wpisania tamże swojego imienia oraz 
daty. Aby można było zawsze znaleźć jakiś skarb w 
znalezionej skrzynce, pragniemy zaznaczyć, że dobrą 
praktyką w geocaching jest ich wymiana polegająca 
na tym, że znalazca zabiera coś ze skrzynki, ale i coś 
od siebie pozostawia.   

Współrzędne geograficzne 
ukrytych skrzynek można 
pobrać aktualnie  na dwa 
sposoby. Po pierwsze za 
pomocą kodu QR zawarte-
go w treści  tablic umie-
szczonych we wszystkich 
gminnych miejscowo-
ściach – tablice zostały zlo-
kalizowane we wiatach  
wybranych przystanków 
autobusowych. Po drugie 
można   skorzystać   ze 
specja lne j    zakładki 
„geocaching” na stronie 
www.starakamienica.pl. 
Koordynaty te zostaną również umieszczone w 
specjalnych bazach danych tzw. serwisów geo-
cachingowych. 

Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej ucze-
stników do odwiedzenia, w wyniku poszukiwań 
skrytek, konkretnych miejsc na terenie naszej gminy.  
Niektóre miejsca wybrane przez organizatorów tras są 
trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a 
przy tym niezwykle atrakcyjne wizualnie i jako takie 
uznane za godne prezentacji uczestnikom gry – 
zarówno lokalnym mieszkańcom

GMINA STARA KAMIENICA

Gmina
Stara
Kamienica

GMINA STARA KAMIENICA

Projekt pn.: Mali i duzi poszukiwacze skarbów – utworzenie 
infrastruktury ekologicznej w przestrzeni Gminy Stara Kamienica – 

został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Gmina
Stara
Kamienica

Mali i duzi poszukiwacze skarbów

http://www.starakamienica.pl
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 jak i turystom. Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że 
znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w 
pojemniku upominków, zostawia nowy  (nie mniej 
atrakcyjny) oraz wpisuje swój identyfikator i datę do 
dziennika odwiedzin skrytki. 

Sytuacja epidemiologiczna z jaką borykano się nie-
odległej przeszłości nie tylko w Polsce, ale i  na całym 
świecie, spowodowała zamknięcie w domach dzieci i 
młodzieży a łączące się z obostrzeniami sanitarnymi 
nauczanie on-line dodatkowo pogłębiło alienacją 
najmłodszych członków społeczności.  Nauczyciele 
zgodnie  potwierdzają,  że  dzieci  rozpoczęły  rok 
szkolny z dużymi problemami natury psychicznej  tj. 
wycofaniem, depresją, brakiem chęci kontaktu, apatią  
itp. Dzięki realizacji tego projektu, mamy nadzieję na 
„wyciągnięcie” dzieci i ich opiekunów z zacisza 
domowego i dostarczenie im dużej dawki radości oraz 
satysfakcji z odnajdywania „skarbów” ukrytych na 
przepięknych krajobrazowo trasach.
W związku z drugą, „miękką” częścią projektu  25 
listopada 2022r.  w Zespole Szkół w Starej Kamienicy 
odbyło się seminarium poświęcone problemom z 
zakresu  gospodarki  przestrzennej.  Gmina  Stara 
Kamienica jest gminą należącą do tzw. pierwszego 
obwarzanka  gmin  karkonoskich.  Otaczająca ją 
przestrzeń podlega od wielu lat presji wywołanej 
przez masową turystykę i popularność Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Aktualnie Gmina zaczyna na 
własnej skórze – a właściwie przestrzeni – odczuwać 
sygnały płynące z otoczenia a wskazujące na realne 
niebezpieczeństwo  dążenia  przez  wybranych 
interesariuszy zewnętrznych do podejmowania przez 
Gminę decyzji planistycznych prowadzących finalnie 
do konfliktów przestrzennych. Stąd tak ważna jest 
świadomość mieszkańców – a szczególnie młodego 
pokolenia – w zakresie konieczności rozważnej 
gospodarki przestrzennej. 
Wykłady zamawiane wygłosiły  przedstawicielki  
Instytutu Gospodarki Przestrzennej, Zakładu Geode-

zyjnych Urządzeń Rolnych i Gospodarki Nierucho-
mościami: dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska, prof. 
UPWr, dr inż. Agnieszka Stacherzak oraz mgr inż. 
Joanna Lipsa oraz Kierownik ds. promocji i kultury 
Urzędu Gminy Stara Kamienica Adam Spolnik. W 
części warsztatowej udział wzięły studentki kierunku 
gospodarka przestrzenna: Nicola Stanisławska, 
Wiktoria Zarębska oraz Klaudia Tomoń. Audytorium 
stanowiła młodzież uczęszczająca do ostatniej klasy 
szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum. Spo-
tkanie  pozwoliło  zwrócić  uwagę  na  problemy 
związane ze zjawiskiem overtourism na obszarach 
przyrodniczo cennych, kwestie planistyczne, rolę 
zieleni oraz konieczność zachowania krajobrazu 
kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Dnia 28 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie ścieżek edukacyjnych wykorzystujących 
elementy geocaching. Magdalena Taurogińska 
(koordynator projektu z ramienia Gminy) wraz z  
Aliną Kulczyk-Dynowską (Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu) przygotowały punkt startowy na 
Zimnej Przełęczy w Kromnowie oraz czuwały nad 
prawidłowym przebiegiem gry terenowej, której 
uczestnikami była młodzież i nauczyciele tutejszych 
placówek edukacyjnych. Sądząc po minach – dobrze 
się bawili! 
Jak widać na fotografiach wyznaczanie ścieżek 
rozpoczęło się jeszcze w miesiącach wakacyjnych. 
Serdecznie zapraszamy w teren! 

Stara Kamienica jest piękna i niech taka 
pozostanie. 

Dziękujemy Dyrekcji  
Zespołu Szkół w Starej 
Kamienic za umożli-
wienie organizacji semi-
narium. 
Autorzy: Magdalena 
Ta u ro g i ń s k a ,  A l i n a 
Kulczyk-Dynowska.
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 Jesień, jesień dookoła, do zabawy 
dzieci woła

W pierwszy dzień Jesieni grupa star-
szaków “Motyle” wybrała się na 
wycieczkę śladami historii do Wieży 
Książęcej w Siedlęcinie. Dzieci zwie-
dziły wieżę mieszkalną, która jest 
jedną z najwspanialszych i najlepiej 
zachowanych budowli ze świeckimi 
malowidłami naściennymi. Przedszko-
laki zapoznały się również z pracą 
przewodnika turystycznego oraz wzię-
ły udział w warsztatach rękodzieła.
Początek października powitał przed-
szkolaków radosnym świętem, czyli 
“Dniem Uśmiechu”. Harvey Ball - 
pomysłodawca żółtej uśmiechniętej 
buźki, przyczynił się do obchodów 
tego dnia. Powiedzenie “Śmiech to 
zdrowie” jak się okazuje, wpływa 
pozytywnie na nasze ciało i umysł, 
poprawia odporność oraz nastrój. Więc 
u nas nie mogło być inaczej, uśmiech 
gościł już od samego rana na każdej 
buzi.
14 Października jest Dniem Edukacji 
Narodowej. Początki obchodów tego 
dnia w Polsce sięgają 1957 roku. Jest to 
dzień wyróżnienia i uznania dla wszy-
stkich pracowników oświaty. Tego 
dnia nasze przedszkolaki również 
przygotowały dla wszystkich praco-
wników piękne występy artystyczne 
oraz własnoręcznie przygotowane 
upominki.
W naszym przedszkolu dbamy o 
zdrowie odżywianie, higienę osobistą - 
“Światowy Dzień Mycia Rąk” oraz o 
porcję zdrowego ruchu. “Między-
narodowe Święto Roweru”, to idealny 
czas na zapoznanie się z rowerem, 
akcesoriami rowerowymi, zasadami 
bezpieczeństwa oraz trasami do bez-
piecznej jazdy. Rower zamiast samo-
chodu w trosce o nasze środowisko.
Koniec października to czas na chwilę 
zadumy i udział w projekcie “Przed-
szkolaki Pamiętają”. Dzieci wraz z 
nauczycielami odwiedzają cmentarze, 
wspominają historię oraz zapalają 
znicze dla upamiętnienia „Dnia 
Wszystkich Świętych”.
Listopad przypomina również o odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości po 
123 latach niewoli i powrotu na mapy 
świata. W przedszkolu Narodowe 
Święto Niepodległości świętujemy 
przez cały tydzień. Rozmawiamy o 
niepodległości, o symbolach narodo-

wych, które dzieci wykonują dowolną 
techniką plastyczną, na miarę swoich 
możliwości. Zwieńczeniem tak donio-
słego tygodnia jest wspólne odśpie-
wanie Hymnu narodowego oraz wysłu-
chanie koncertu filharmonii dolno-
śląskiej.
Również w listopadzie odbyło się 
“Pasowanie na Przedszkolaka”. Nasi 
milusińscy dołączyli do grona pełno-
prawnych przedszkolaków. Dzieci 
zaprezentowały się artystycznie, a 
wzruszeniom i podziękowaniom rodzi-
ców nie było końca. 
Nasze przedszkole gościło pracowni-
ków Policji oraz Straży Granicznej. 
Dzieci zapoznały się ze specyfiką 
zawodów, mogły przymierzyć stroje i 
obejrzeć niezbędne atrybuty: lornetki, 
kamizelki, specjalne latarki. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły 
się samochody z miejscem za kratkami. 

Grupa “Pszczółek” wzięła udział w 
konkursie “Szklana Pani Jesień”. 
Dzieci dostały wyróżnienie od organi-
zatorów oraz wejściówkę na zwie-
dzanie Huty szkła w Piechowicach. 
Zapoznały się ze specyfiką powsta-
wania szkła, pracą hutnika oraz 
zdobienia kryształów. 

“Światowy Dzień Pluszowego Misia” 
świętujemy od niedawna, bo zaledwie 
od 2002 roku. Jednak historia plu-
szowej zabawki sięga znacznie dalej, 
bo aż do czasów prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Theodore'a  Roose-
velta, który ocalił od śmierci małego 
niedźwiadka. Nasze przedszkolaki 
również kochają misie i chętnie biorą 
udział w różnych misowych zabawach. 
Jak śpiewał Miś Uszatek, “dzieci lubią 
misie, misie lubią dzieci”...

30 listopada, to czas ludowych wróżb, 
które przypadają w wigilię świętego 
Andrzeja.  Przedszkolaki  ochoczo 
wzięły udział w zabawie z butami i 
różnych wróżbach przepowiadających 
przyszłość. Wszędzie było słychać 
śmiech i dobrą zabawę. My jednak 
najbliższej przyszłości nie musimy 
sobie wróżyć, ponieważ już z pewnych 
źródeł wiemy, że do przedszkola zawi-
ta specjalny gość z długą siwą brodą. A 
przedszkolaki nie mogą się już go 
doczekać.
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Aktywna szkoła to my !
Szkoła Podstawowa w Barcinku

Dyrektor Szkoły wraz z Gronem 
Pedagogicznym składają wszy-

stkim sympatykom naszej szkoły 
serdeczne  życzenia  z  okazji 
zbliżających się świąt Bożego 

Narodzenia oraz Nowego 2023 
Roku – przede wszystkim zdrowia 

oraz wszelkiej pomyślności w 
życiu prywatnym i zawodowym. 

 

Warsztaty bożonarodzeniowe w 
naszej szkole - 28.11.2022 r.

Podziękowania dla Rodziców oraz 
Nauczycieli, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie ozdób świąte-
cznych oraz pierników na zbli-
żający się kiermasz.           K. Kuzia

Obchody Dnia Pluszowego Misia
25.11.2022 r. obchodziliśmy Dzień 
Pluszowego Misia. Swoją obecno-
ścią zaszczycili: Piotr Konieczyński 
- aktor Teatru im. Cypriana Kamila 
Norwida oraz Dorota Łazarewicz - 
skarbnik Urzędu Gminy w Starej 
Kamienicy, którzy przeczytali dzie-
ciom fragmenty  książki o przy-
godach Kubusia Puchatka. Klasy 
przedstawiały piosenki tematycznie 
zw. z misiami oraz wzięły udział w 
konkursie na wyklejankę geometry-
czną przedstawiającą wielką głowę 
misia.          D. Siedlecka – Oleksiak
Wycieczka klasy IV do Kalevali

28.11.2022 r. ucz. gościli w Kale-
vali - jedynej fińskiej wiosce poło-
żonej poza Finlandią - w Borowi-
cach. Tu czekało mnóstwo atrakcji: 
m.in. gra w Molky, karmienie reni-
ferów, spacer z trzema husky'mi, 
zwiedzanie obiektu.  
             E. Wojna, M. Cincio-Kania

Wycieczka klas IV-VI 
do Times Gates

14.11.22 ucz. klas IV-VI wybrali się 
w podróż w czasie i przestrzeni. 
Time Gates, czyli Bramy Czasu w 
Jeleniej Górze, odbyli też spacer 
Jeleniogórskim Szlakiem Śród-
miejskim, poznając najważniejsze 
zabytki miasta.           A. Trawińska

10.11.2022 w naszej szkole 
obchodziliśmy Narodowe Święto 

Niepodległości.
Z okazji 104 rocznicy odzyskania 
niepodległości klasa VI przygo-
towała apel dla całej społeczności 
szkolnej. Ucz. przedstawili krótki 
zarys historyczny walki o niepo-
dległość przeplatany pieśniami oraz 
wierszami o charakterze patrio-
tycznym.                            M. Pajor
Turnieju Molkky w Miłkowie w 

ramach Programu Edukacja 
Poprzez Sport

24.11.22 ucz. szkoły wzięli udział w 
Turnieju Molkky organizowanym 
przez TKKF w Miłkowie w ramach 
Programu Edukacja Poprzez Sport. 
Najlepszymi zawodnikami repre-
zentacji byli: S. Kubicka i G. Sadło. 
                                          M. Pajor

Europejski Dzień Języków 
Obcych w naszej szkole!

Szkoła hucznie dołączyła do obcho-
dów EDJO (26.09.). Wszystkie 
klasy przygotowały prezentacje 
dot. państw, które przypadły im w 
udziale: Polski, Grecji, Włoch, 
Finlandii, Francji i Zjednoczonego 
Królestwa. Były plakaty, piosenki, 
filmiki, tańce, scenki rodzajowe i 
degustacje narodowych potraw.
                                   A. Trawińska
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Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł 

W STAREJ KAMIENICY
Wieści z Zespołu Szkół w Starej 

Kamienicy
W naszej szkole staramy się roz-
wijać  zainteresowania  i  pasje 
uczniów oraz połączyć naukę z 
dobrą zabawą. Stąd też wiele 
imprez, wycieczek edukacyjnych, 
wyjazdów naukowych do Karko-
noskiej Akademii Nauk Stosowa-
nych, gdzie uczestniczyliśmy m.in. 
w wykładach dotyczących krymi-
nalistyki i zajęciach z robotyki. 
Gościli też u nas przedstawiciele 
Uniwersytetu Przyrodniczego z 
Wrocławia z bardzo interesującym 
seminarium na temat ładu prze-
strzennego.
20. października odbył się kolejny 
"Turniej biblioteczny". Każda klasa 
miała przygotować - "Żywy obraz", 
"Postać z literatury", "Plakat rekla-
mujący bibliotekę i czytelnictwo" 
oraz wyłonić trzyosobowe drużyny, 
które odpowiadały na pytania z 
różnych dziedzin. Po dwóch godzi-
nach zmaganiach wyłoniono zwy-
cięską klasę- 2A
24. października uczniowie naszej 
szkoły wraz z opiekunami zwiedzili 
unikatowy obiekt w skali Europy, 
czyli fortyfikację-Twierdzę Srebrna 
Góra. W kolejnych salach, kory-
tarzach poznawaliśmy tajniki i 
sposoby obrony fortecy, dowie-
dzieliśmy się wielu wstrząsających 
informacji o trudach życia żoł-
nierza. Przewodnik przebrany w 
historyczny mundur obrońcy garni-
zonu sprawił, że nie było chwili 
nudy. Uświadomił nam, jak nieła-
twe było życie przed wiekami. 
W ramach realizowanego w szkole 
projektu unijnego 30 uczniów 
naszej szkoły wraz z opiekunami 
udało się na trzydniową wycieczkę 
do stolicy. W Muzeum Powstania 
Warszawskiego młodzież mogła 
sobie przybliżyć obraz jednego z 
najtragiczniejszych wydarzeń na-
szej historii, bardzo złożonego w 
ocenie potomnych, ale z pewnością 
stanowiącego do dziś przykład he-
roizmu w walce o wolność ojczy-
zny. Film w 3D pokazał ,,morze 
ruin”czyli miasto zaraz po wy-
zwoleniu. Byliśmy z wizytą na 

Starym Mieście, gdzie znajduje się 
kolumna  Zygmunta  III  Wazy, 
Zamek Królewski, na Rynku podzi-
wialiśmy pomnik Syrenki. Idąc 
przy Barbakanie, widzieliśmy po-
mnik Małego Powstańca.
Spacer zakończyliśmy na Placu 
Piłsudskiego, by tam przystanąć 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza i 
przyjrzeć się honorowej zmianie 
warty. W kolejnych dniach byliśmy 
w Pałacu Kultury i Nauki – podzi-
wialiśmy Warszawę z tarasu wido-
kowego na górnych kondygnacjach 
tego obiektu, oprócz tego w Złotych 
Tarasach skorzystaliśmy z wieczor-
nego seansu filmowego w 3D. 
Zwiedzaliśmy też Wilanów- za-
równo komnaty królewskie jak i 
ogrody. Udało nam się też wejść do 
Muzeum Pawiak, gdzie młodzież 
zamilkła na dobrą godzinę, wstrzą-
sające świadectwa kaźni tam do-
świadczanej przez więźniów spra-
wiły, że to, czego uczą się ucznio-
wie z książek do  historii, stało się 
urzeczywistnieniem ,,suchych” 
zapisów podręcznikowych.
W dniu 28.11.2022 r. uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w grze 
terenowej EKO GEOCACHING, 
której celem  było przejście jednej z 
trzech  wyznaczonych tras. 
Gra terenowa  EKO  GEOCA-
CHING polega na zdobyciu jak 
największej ilości punktów, które 
zdobywa się poprzez odnajdywanie 
ukrytych skrzynek. Nasi uczniowie 
wykazal i  s ię  dużą odpowie-
dzialnością i powrócili do szkoły z 
wielką torbą nagród oraz z energią 
na kolejne wycieczki.
Nauka nie poszła w las...
Jak co roku w listopadzie odbywa 
się szkolny etap konkursu Zdolny 
Ślązak, konkurs ten jest prze-
znaczony dla uczniów którzy chcą 
rozwijać swoje zainteresowania, 
poświęcają swój czas na naukę 
przedmiotu w zakresie większym 
niż tylko podstawa programowa. 
Dzięki udziałowi w zajęciach poza-
lekcyjnych i samodzielnej pracy 
kilka osób zakwalifikowało się do 
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drugiego etapu z chemii, języka 
angielskiego, fizyki i matematyki, 
który odbędzie się w styczniu. Na 
szczególną uwagę zasługuje wynik 
Leona - ucznia klasy VII B, który 
zakwalifikował się do drugiego 
etapu z matematyki i fizyki. 
Wszystkim tym osobom gratu-
lujemy i życzymy powodzenia na 
etapie powiatowym.
W tym samym czasie odbył się 
pierwszy etap bardzo trudnej 
Ol impiady  Chemiczne j  d la 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych organizowanej przez 
Wydział Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Do drugiego 
etapu zakwalifikował się uczeń 
klasy III A Yevgen Martyniuk. W 
nauce fizyki i chemii bardzo 
pomaga nam świetnie wyposażona 
pracownia fizyczno-chemiczna 

oraz sobotnie zajęcia w ramach 
projektu finansowanego z środków 
UE.
Przedstawiciele klas VIII rywa-
lizowali też ze swoim rówieśni-
kami ze szkół jeleniogórskich w 
konkursie chemicznym i zajęli 3 
miejsce. 
Stypendia unijne dla naszych 
uczniów

6. grudnia 2022r. mieliśmy ważną 
uroczystość, gdyż dziesięcioro 
uczniów naszej szkoły – pięcioro 
licealistów i pięcioro ósmokla-
sistów otrzymało ufundowane 
przez UE stypendia za sukcesy 
edukacyjne, rozwijanie swoich 
pasji i działalność społeczną na 
rzecz środowiska.
Gratulujemy !

Co w trawie piszczy i nie tylko???
Drugiego października rozpoczęliśmy 
cykliczne zajęcia przyrodnicze w sie-
dzibie Dolnośląskich Parków Krajo-
brazowych w Sobieszowie. W I półro-
czu uczniowie klas IV-VI będą ucze-
stniczyli w wyjazdowych stacjo-
narnych zajęciach rozwijających 
kompetencje przyrodnicze. Zajęcia te 
są uzupełnieniem projektu przyro-
dniczego, który realizowany jest w 
naszej szkole od poprzedniego roku.

Uśmiechaj się! Do każdej chwili 
uśmiechaj! 

Z okazji Dnia Uśmiechu Samorząd 
Uczniowski życzy wszystkim Miłego i 
Pogodnego Dnia! Dziś z takim hasłem 
Samorząd Uczniowski chciał przypo-
mnieć wszystkim w szkole o Świa-
towym Dniu Uśmiechu! Każdy otrzy-
mał cytat o uśmiechu na poprawę 
humoru oraz mógł przynieść swojego 
ulubionego pluszaka.

,,Sprzątanie świata''
W dniu 07.10.2022 grupy przed-
szkolne 3/4 i 5/6 latków wzięły udział 
w akcji ,,Sprzątania świata''. Dzieci 
chętnie pomagały w sprzątaniu terenu 
w pobliżu przedszkola. Zapoznały się
z bezpieczeństwem zbierania śmieci, 
segregacją i aktywnie włączyły się do 
działania.

Dzień Edukacji Narodowej 
14 października odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Był 

to szczególny dzień dla uczniów klasy 
pierwszej, którzy w podniosłej atmo-
sferze ślubowali godnie reprezentować 
szkolę, a swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom. Pierwszaki 
przygotowały wspaniały występ arty-
styczny. Podczas apelu mogliśmy 
również podziwiać zdolność wokalne 
oraz teatralne uczniów ze starszych 
klas. Byli wspaniali i spisali się na 
medal! Bardzo dziękujemy wszystkim 
za pomoc przy organizacji tej uroczy-
stości!

Dzień Przedszkolaka
Dziś w naszym przedszkolu odbył się 
Dzień Przedszkolaka. W tym dniu 
wszystkie dzieci obchodziły swoje 
święto, a dzieci nowo przyjęte zostały 
pasowane na prawdziwych przed-
szkolaków. Nasze przedszkolaki za-
prezentowały swoje umiejętności 
podczas występu artystycznego. 
Rodzice również dołączyli się do 
wspólnej zabawy, za co bardzo dzię-
kujemy. Na pamiątkę tego wydarzenia 
dzieci otrzymały dyplomy, medale oraz 
słodki upominek.

Dzień z wierszami Brzechwy
Klasy 1-6 wybrały się dziś do Jeleniej 
Górze. Na deskach teatralnych sali 
widowiskowej JCK uczniowie obej-
rzeli przedstawienie oparte na twór-
czości Jana Brzechwy.
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Pamiętamy o przyszłości
2.11 - uczniowie klas 5 i 6 w ramach 
akcji „BohaterON- włącz historię” 
mieli okazję zapoznać się szerzej z 
tematyką Powstania Warszawskiego 
poprzez lekcję i filmy. Zwieńczeniem 
lekcji były przygotowane przez ucz-
niów kartki dla powstańców.
Dodatkowo tego dnia uczniowie klasy 
5 w ramach projektu „Krokus” zasa-
dzili na terenie szkoły cebulki żółtych 
krokusów. Kwiaty zakwitają na po-
czątku wiosny. Sadzenie krokusów 
poprzedzają lekcje i zajęcia poza-
lekcyjne, podczas których uczestnicy 
dowiadują się o tragicznych wyda-
rzeniach II wojny światowej i o 
Holokauście.

Pamiętamy o czytaniu!
W październiku i grudniu nasze dzieci 
wzięły udział w spotkaniach zorgani-
zowanych w ramach innowacji peda-
gogicznej rozwijającej czytelnictwo 
wśród uczniów naszej szkoły. Naj-
pierw pani Katarzyna Andrzejewska, a 
następnie panie z Publicznej Biblioteki 
w Starej Kamienicy- zaprosiły dzieci 
do świata książek. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z 
Bajek 

to święto, które przypada 5 listopada, 
w rocznicę urodzin Walta Disney' a. Z 
tej okazji uczniowie klasy 3 przygo-
towali troszkę inne rysunki na klasową 
gazetkę. A wymagało to od nich nie 
lada wysiłku! Ręce bolały, oj bolały! 
Samo wymalowanie tła trwało kilka 
zajęć, ale efekt bardzo przypadł do 
gustu dzieciom. Nie można było ich 
oderwać od kolorowania. Podczas 
zajęć wykorzystaliśmy też muzykę, 
jako element wspomagający koncen-
trację i umilający pracę.

Chwalimy się!!!
Z okazji XV Dolnośląskiego Festiwalu 
Kultury Harcerskiej i Patriotyzmu 
"Jelonek" zorganizowanym w Jelenio-
górskim  Centrum  Kultury  przez 
Hufiec Karkonoski, dziewczyny z 
klasy 4 miały możliwość pochwalić się 
swoimi umiejętnościami muzycznymi. 
Był to pierwszy występ na tak dużej 
scenie i okazało się, ze warto było 
powalczyć z tremą. Z wielką przyje-
mnością możemy ogłosić:
Zespół Stokrotki: 1 MIEJSCE w kate-
gorii zespoły szkoły w konkursie 
piosenki! 
Solistka Julia Szczepanowska: 1 
MIEJSCE w kategorii solistki szkoły 
w konkursie piosenki! 
Serdecznie gratulujemy tak wspa-

niałych sukcesów dziewczynom i 
trzymamy kciuki, aby nadal rozwijały 
swoje pasje 
Skład zespołu: Julia Szczepanowska, 
Maja Sikorska, Zuzanna Adamczyk, 
Nikola Świątek 
Opiekun: Kozdenba Anna

Dzień apelu!
Z okazji Narodowego Święta Niepo-
dległości w naszej szkole odbył się 
uroczysty apel, który poprzedził wy-
stęp muzyków z Filharmonii Dolno-
śląskiej. Uczniowie podczas uro-
czystości zaprezentowali swoje zdol-
ności artystyczne i wokalne. W trakcie 
apelu  opiekunowie  Samorządu 
Uczniowskiego – Pani Ania i Pan 
Kamil – wręczyli nagrody za patrio-
tyczny wiersz oraz wręczyli dyplomy 
„Super Ucznia” dla dzieci, które były 
wzorem dla innych w październiku.
 

Konkurs fotografiki
Oto oficjalne wręczenie nagród w 
konkursie Fotograficzna przygoda w 
krainie Ducha Gór. Z naszej szkoły 
równorzędne nagrody główne zdobyli: 
Zuzanna Adamczyk, Joel Eckert.
Jury przyznało również dziesięć 
wyróżnień. Wśród osób wyróżnionych 
znaleźli się: Amelia Rymarowicz, 
Karolina Paczkowska.
Na konkurs wpłynęły czterdzieści 
dwie prace uczniów z różnych szkół, 
spośród których Jury wybrało dziesięć 
fotografii nagrodzonych oraz dziesięć 
wyróżnień. Muzeum Pana Tadeusza 
we Wrocławiu zaprosiło wszystkich 
nagrodzonych i wyróżnionych laure-
atów wraz z nauczycielami - opie-
kunami oraz Dyrekcję szkół na werni-
saż, który podsumował projekt. 

Ciekawi świata
30 listopada trzecioklasiści wykonali 
dziś małe doświadczenie z telefonem 
sznurkowym. Do dna dwóch plasti-
kowych  kubków  przywiązaliśmy 
sznurek i sprawdzaliśmy łączność. 
Aby wzmocnić efekt doświadczenia, 
przeciągnęliśmy sznurek przez drzwi 
(uchylone) i sprawdzaliśmy czy się 
słyszymy. W ten oto sposób dzieci 
dowiedziały się, że dźwięk to drgania. 
Zatem każdy przedmiot drgający jest 
źródłem dźwięku. W naszym ekspery-
mencie drgania powietrza są prze-
kształcane na drgania sznurka łączą-
cego kubki i w ten oto sposób pozna-
liśmy trochę fizyki w klasie 3.
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Wyniki konkursu „Kapral Wojtek 
dzielny chwat, hołd mu składa cały 

świat”.
Szkoła  Podstawowa  im. C. D. 
Friedricha  w Kopańcu wzięła udział w 
międzynarodowym projekcie plasty-
cznym „Kapral Wojtek dzielny chwat, 
hołd mu składa cały świat”. Koordyna-
torem projektu była Pani Dorota 
Wiśniewska, która przeprowadziła z 
uczniami spotkanie na temat nie-
dźwiedzia Wojtka oraz przekazała 
materiały informacyjne i komiksy 
przedstawiające historię zwierzęcego 
bohatera. W ramach projektu powstały 
prace plastyczne prezentujące historię 
Wojtka żołnierza. Zostały one zapre-
zentowane na wystawie w Artysty-
cznej Galerii Izerskiej w Kromnowie 
podczas posumowania obu projektów, 
gdzie uczniowie wystąpili z krótkim 
repertuarem muzycznym. Jury zakwa-
lifikowało do publikacji w między-
narodowym kalendarzu o niedźwie-
dziu Wojtku prace uczniów: Hanna 
S t a t k o w s k a - k l . V I ,  Wo j c i e c h 
Więckowski-kl.VI oraz Oliwia 
A d a m c z y k - k l . V.  Wy r ó ż n i e n i 
uczniowie otrzymali nagrody.

Realizacja zajęć w programie 
„Laboratoria przyszłości”

  Wsparcie finansowe otrzymane w 
programie pozwoliło wyposażyć szko-
łę w nowoczesny sprzęt niezbędny 
w  kształtowaniu i  rozwijaniu umieję-
tności manualnych i technicznych, 
umiejętności samodzielnego i kryty-
cznego myślenia, zdolności myślenia 
matematycznego oraz umiejętności w 
zakresie nauk przyrodniczych, techno-
logii i inżynierii. W ramach realizacji 
projektu szkoła została doposażona w 
nowoczesne pomoce dydaktyczne: 
drukarkę 3D, filamenty,  laptopa 
multimedialnego, kamerę przenośnej 
cyfrowej Sony, aparat cyfrowy Canon, 
gimbala ręcznego FeiyuTechG6 Max, 
mobilne tło zielone rozwijane, zestaw 
mikrofonów  nagłownych,  zestaw 
oświetleniowy  Softbox,  mikrofon 
kierunkowy, Statyw Fancier, klocki 
konstrukcyjne Knex, klocki Lego, 
roboty Artie 3000, stację lutowiczą z 
gorącym powietrzem, długopisy 3D, 
mikrokontrolery z czujnikami z akce-
soriami, roboty Smart Robot Car, 
zestaw do nauki kodowania i progra-
mowania. Sprzęt jest wykorzystywany 
na zajęciach obowiązkowych w kl.I-
III, na lekcjach matematyki, geografii, 

biologii, techniki, muzyki, informatyki 
oraz na dodatkowych zajęciach rozwi-
jających zainteresowania uczniów: 
(teatralnych, muzycznych)  informa-
tycznych, robotyki. Dużym zaintere-
sowaniem uczniów cieszą się zajęcia z 
wykorzystaniem robotów (nauka ko-
dowania i programowania), klocków 
konstrukcyjnych oraz praca z drukarką 
3D. W szkolnej kolekcji pojawiły się 
pierwsze modele wydrukowane pod-
czas zajęć informatycznych.

Brązowni szachiści z Kopańca
Brązowe medale dla szachistów SP 
Kopaniec: Artur Łuczak, Wojciech 
Więckowski, Michał Tański i Alicja 
Słomka!  Wywalczone  podczas 
Mistrzostw Powiatu w Szachach 
Drużynowych w Siedlęcinie 9 
listopada 2022 r. Najlepszą sza-
chistką szkoły w XIV Szkolnym 
Turnieju Szachowym rozegranym w 
dniu 04.11.2022r. została Alicja 
Słomka. Na drugim miejscu Artur 
Łuczak,  a  na  III  –  Wojciech 
Więckowski i Michał Tański . 
Kolejne miejsca zajęli:  Vm – Józef 
Certowicz, VI m – Błażej Krems, VII 
m – Wiktor Dogoda, VIII m – Maja 
Statkowska, IX m – Oliwia Adamczyk, 
N ikodem  Buczek .   Wik to r i a 
Kundelik., Katarzyna Dudła., Michał 
Ziętarski, Alan Pabian, Bartosz 
Trześniewski., Hanna Statkowska. i 
Jakub Trześniewski.
Gratulujemy i zachęcamy do gry w 
szachy

Apel z okazji 104 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę
W dniu 10.11.2022r. odbył się 
uroczysty apel z okazji święta naro-
dowego. Społeczność szkolna wzięła 
udział w akcji MEiN „Szkoła do 
hymnu”.  Wydarzenie zostało przygo-
towane przez uczniów klasy VI (wraz z 
Panią Martyną Zając), którzy przed-
stawili zgromadzonym wydarzenia 
związane z odzyskaniem niepodle-
głości w 1918r. Podczas apelu ucznio-
wie  każdej klasy oraz wychowan-
kowie oddziałów przedszkolnych 
przygotowali pieśń patriotyczną, którą 
zaprezentowali przed publicznością. 
Zespół Szkolny Orffięta zagrał na 
instrumentach  polskie pieśni. Po apelu 
uczniowie wyruszyli w I Kopaniecki 
Pochód Niepodległości.



* Izerska Wieś * str 14

Aktywne przedszkolaki to MY!
Coś na ząb

W dniu 14.11.2022r. nasze przed-
szkolaki  wybrały się na wycieczkę do 
Teatru Animacji na spektakl pt. „Coś 
na ząb”. Głównym tematem przed-
stawienia była higiena jamy ustnej. 
Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest 
odpowiednia higiena jamy ustnej oraz 
jak dbać o zęby. Poszerzyły również 
swoją wiedzę na temat zdrowego 
odżywiania. Historię Jasia, Kariusa, 
Bakterusa oraz słynnego Kapitana 
Szczoteczki z pewnością zapamiętają 
na długo.

Konkurs plastyczny Złota Pani 
Jesień

Wychowankowie naszego przed-
szkola z grupy Bystrzaki wzięli udział 
w konkursie zorganizowanym przez 
Hutę Szkła Kryształowego Julia w 
Piechowicach. Wykonały pracę prze-

strzenną, przedstawiającą postać 
Złotej Pani Jesieni. Praca została 
doceniona przez jury, które przyznało 
dzieciom nagrodę specjalną Działu 
Turystyki za oryginalną formę prze-
kazu (grupa otrzymała zaproszenie na 
warsztaty). Serdecznie dziękujemy 
Paniom Annie Kaczorowskiej oraz 
Judycie Gaweł za pomysł oraz pomoc 
w realizacji pracy. Gratulujemy 
sukcesu!

Jasienne warsztaty artystyczne
W dniu 27.10.2022r. najmłodsi 
wychowankowie przedszkola-grupa 
Liski wzięli udział wraz z rodzicami w 
jesiennych warsztatach artystycznych 
zorganizowanych przez Panią Kingę 
Sojdę. Spotkanie przebiegało w przy-
jaznej, rodzinnej atmosferze. Dzieci 
oraz rodzice pracowali z zaangażo-
waniem, a wykonane wspólnie jesien-
ne prace zachwycały oryginalnością. 

Spotkanie sprzyjało integracji wycho-
wanków oraz rodziców. Serdecznie 
dziękujemy Pani Kindze za przygo-
towanie i przeprowadzenie warszta-
tów oraz dzieciom i rodzicom za 
aktywność i zaangażowanie. .

Z okazji zbliżającego się Bożego 
Narodzenia

pragnę życzyć pełnych radości i 
spokoju świąt.

Niech ten czas będzie pełen ciepła 
i rodzinnej atmosfery.

Dużo radości, pogody ducha, 
spełnienia marzeń

i wszelkiej pomyślności, a także 
wielu sukcesów w nadchodzącym 

roku 2023.
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im.C.D.Friedricha w Kopańcu

W czwartek 10 listopada 2022 przed budynkiem Urzędu 
Gminy Stara Kamienica odbyło się uroczyste podniesienie 
flagi państwowej na nowo posadowiony maszt.

Patriotyczna inicjatywa, zrealizowana została pod hono-
rowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego.
Punktualnie o godzinie 14:00 przybyłych na uroczystość 
uczniów z Zespołu Szkół w Starej Kamienicy przywitał 
Mariusz Marek Wójt Gminy Stara Kamienica.
Podniesienia flagi państwowej dokonał poczet flagowy 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Starej  Kamienicy. 
Uroczystość odbyła się przy dźwiękach hymnu państwo-
wego w obecności pracowników Urzędu Gminy, przed-
stawicieli OSP, pracowników instytucji publicznych oraz 
społeczności lokalnej.
Projekt „Pod biało-czerwoną” realizowany jest w całej 
Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego. W ramach inicjatywy 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej funduje maszty i flagi dla 
tych gmin, których mieszkańcy dołączyli do projektu i 
oddali wymaganą liczbę głosów na swoją gminę.
„Pod biało-czerwoną” ma jednoczyć nasz kraj i jego 
mieszkańców. W projekt zaangażowali się zarówno zwykli 

obywatele, jak i liderzy, którzy zgłosili się do promowania 
akcji w swoich lokalnych społecznościach. Inicjatywa nie 
tylko upamiętnia poległych za wolność i niepodległość 
naszej Ojczyzny, ale także zachęca do patriotycznych 
postaw i dumy z bycia Polakami. Dzięki temu budujemy 
wspólnotę i wzmacniamy ideę zaangażowanego społe-
czeństwa obywatelskiego. Chcemy, żeby biało-czerwona 
dumnie powiewała w sercach naszych małych ojczyzn.

„Pod biało - czerwoną”„Pod biało - czerwoną”
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W dn.08.10.2022r.w Raciborzu odbyły s ię 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w  
zapasach.W turnieju który jest punktowany w 
Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Dzieci i 
Młodzieży.ULKS Karkonosze Stara Kamienica 
zdobywamy  trzy  brązowe  medale.  Krzyś Lubera, 
Gabryś Sadło, Kamil Dąbrowski.

W dn.29.10.2022r. odbył się Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy im.Józefa Moczyńskiego w Poznaniu 

(organizowany w ramach cyklu Józef Tracza) 
walczyło148 zawodników. Nasi zawodnicy wy-
walczyli dwa brązowe medale. Krzysztof Lubera i 
Kamil Dąbrowski Gabryś Sadło i Ignacy Kwiek bez 
medalu po dobrych walkach. 
ULKS Karkonosze Stara Kamienica piąte miejsce 
Krzysia Lubera w śród 28 zawodników w jego 
wadze.W Mistrzostwach Polski walczyło 220 
zawodników. 

ULKS Karkonosze Stara Kamienica

Wystawa
c z y n n a
do 30.12.

Piątkowe popołudnie 4 listopada w Arty-
stycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie 
poświęcone było spotkaniu z podró-
żnikiem, pisarzem, himalaistą - Rafałem 
Fronią. W pierwszej części wydarzenia, 
rozmowa z autorem o ostatniej książce 
pt.”PASAŻER  bezpamięci”. Akcja 

powieści ma miejsce w 
naszych Karkonoszach 
i fabuła zapewne za-
skoczy czytelników. 
Druga część spotkania, 
to multimedialna pre-
lekcja o wyprawie w 
Himalajach. Mam na-
dzieję na ponowne spo-
tkanie z p.Rafałem 
Fronią w AGI.

Pani Barbara Kajdanek od wielu lat tworzy 
niesamowite dzieła haftem krzyżykowym. Prace 
tematycznie nawiązywały do świata roślin i 
zwierząt, architektury oraz portretów. Precyzja 
wykonania i wspaniały dobór barw, wywarły 

wrażenie na li-
cznie przyby-
łych gości na 
wernisaż wy-
stawy w Arty-
stycznej Galerii 
Izerskiej.
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ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA 

Artystyczna Galeria Izerska to miejsce, gdzie 
prezentujemy twórczość artystów lokalnych i z 
bardziej odległych rejonów Polski, zarówno 
profesjonalistów jak i amatorów. Układam 
harmonogram wystaw na 2023 rok. Chciałbym 
zachęcić wszystkie osoby „tworzące” do zgłaszania 
chęci wystawienia swoich prac. Wolne terminy 
dotyczą drugiej połowy 2023 roku. Kontakt: 
it@starakamienica.pl lub profil na facebooku.
Adam Spolnik

mailto:it@starakamienica.pl

