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Nowa Kamienica – kościół pw Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Wieś położona na Przedgórzu Rębiszowskim, na wysokości około 380-
412 m. Najwyższy szczyt w pobliżu miejscowości to Księżyk 412 m n.p.m.. 
Leży pomiędzy Jelenią Górą a Mirskiem. Wieś ma zabudowę łańcuchową 
z niewielką ilością nowych budynków. Wiele budynków zachowało stare szc-
zegóły architektoniczne stanowiące atrakcję turystyczną. Przez wieś przebie-
ga ścieżka rowerowa oraz szlak turystyki pieszej. Wieś ciągnąca się 1,5 km 
wzdłuż biegu Kamieniczki. Leży na granicy Kotliny Jeleniogórskiej i Pogór-
za Izerskiego, w malowniczej okolicy, w niezbyt głębokiej ale krętej dolinie 
rzeki. Powierzchnia: 501 ha. Na terenie wsi zlokalizowane są niewielkie go-
spodarstwa rolne, głównie rodzinne. Przez wieś przechodzi droga powiato-
wa. Na skraju wsi znajdują się tory kolejowe PKP łączące Jelenią Górę ze 
Zgorzelcem.
W centrum znajduje się późnogotycki kościół p.w.Ścięcia św.Jana Chrzci-
ciela z początku XVI wieku, przebudowany w 1702 roku. Kościół jest najwy-
ższym budynkiem we wsi. Wewnątrz chrzcielnica z 1496 roku, XVI-wieczne 
nagrobki, XVIII-wieczny ołtarz i ambona.

Nowa Kamienica – farní kostel Stětí svatého Jana Křitele

Obec leží v Rębiszowském podhůří, v nadmořské výšce asi 380 - 412 m. Nej-
vyšším vrcholem v okolí obce je vrch  Księżyk  s výškou 412 m nad mo-
řem a leží mezi obcemi Jelenia Góra a Mirski. Výstavba obce má řetězovitou 
strukturu  s malým množstvím nových budov. Mnoho ze starých budov si za-
chovalo architektonické detaily, které jsou turistickou atrakcí. Přes obec vede 
cyklostezka a turistické trasy. Ves se táhne v délce 1.5 km podél toku Kamie-
niczky. Leží na hranici Jeleniogórké kotliny a Jizerského podhůří, v malebné 
oblasti, v ne příliš hlubokém, ale zato vinutém údolí řeky. Rozloha obce je 
501 ha. Na území obce se nacházejí malá zemědělská hospodářství, většinou 
rodinné. Obcí vede krajská silnice. Na okraji obce je železniční stanice, spo-
jující obec se Zgorzelcem a Jelení Górou.

Ve středu obce se nachází pozdně gotický kostel svatého Jana Křtitele z po-
čátku šestnáctého století, a přestavěný v roce 1702. Kostel je nejvyšší budo-
vou v obci. Uvnitř se nachází křtitelnice z roku 1496, náhrobky z XVI století, 
oltář a kazatelna z osmnáctého století.
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