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Impreza oficjalnie nosi nazwę „BF 
Goodrich King of Poland” i jest ostat-
nią FINAŁOWĄ rudną mistrzostw 
kontynentu w ściganiu się samocho-
dami terenowymi na wyjątkowo wy-
magających trasach. Organizatorzy 
wybrali na ten szczególny egzamin 
Olszynę  i tor Olszyna MOTOPAK. 
Przyjadą reprezentanci z szesnastu 
krajów Europy, z Polski trzy zespo-
ły. Patronat nad imprezą przyjął 
burmistrz Olszyny, Leszek Leśko, 
uznając, że to jest i dobra promocja 
nie tylko gminy, ale i dolnego Śląska, 
a tor terenowy po to właśnie został 
stworzony, by odbywały się na nim 
imprezy nieprzeciętne.

Mistrzostwa Europy na Pogórzu Izerskim!

Tego jeszcze nie było

– Zawodnicy – powiedział nam 
L. Leśko – będą ścigać się na pętli 
o długości 22 km, w trakcie dwóch 
dni rywalizacji Sama impreza jest 
atrakcyjnym połączeniem cross-co-
untry, w której dominują ciasne za-
kręty i szybkie proste,  z trawersami, 
zjazdami, itp. z ekstremalnie trudny-
mi odcinkami z wielkimi głazami dla 
klas Unlimitet i Legend. Zawodnicy 
będą startowali w pięciu klasach (dla 
znawców – poza wymienionymi tak-
że Stock, Modfield oraz UTV. Naj-
lepsi z nich będą kwalifikować się 
do legendarnego King od Hammers 
w 2020 r., więc z pewnością nikt nie 
odpuści nogi z gazu.

Dokończenie na str. 5

… i szkoda letnich wspomnień 
– śpiewała piosenkarka. Wiesław 
Michnikowski, mając na myśli schy-
łej jesieni, śpiewał „adios pomidory”. 
Ale nam jest szkoda ze względu na 
truskawki, które są jeszcze delikat-
niejsze, niż pomidory, w dodatku 
mają wiele swoich tajemnic.

Przede wszystkim tę, że… nie są 
owocem!

– To rzeczywiście utrwalony po-
gląd, że „owoce” truskawki są bardzo 
smaczne. I takie są – mówią bota-
nicy – ale z naszego punktu widze-
nia truskawka, to „jagoda pozorna”. 
Prawdziwe owoce truskawki to te 
maleńkie pesteczki na skórze, swego 
rodzaju mini-orzeszki trzeszczące 
leciutko pod zębami przy jedzeniu 

A mnie jest szkoda lata…

Dokończenie na str. 3

Najlepszy? Najtrudniejszy? 

Czas decyzji o liceum w Starej Kamienicy 
W Starej Kamienicy powstało Li-

ceum Ogólnokształcące. To wyjąt-
kowa sytuacja, żeby władze samo-
rządowe i oświatowe podjęły decyzję 
o istnieniu szkoły średniej w tak nie-
wielkiej gminie. Z pewnością jest to 
ważny eksperyment, który innym 
samorządom odpowie na pytanie: 
czy warto i czy w ogóle można my-
śleć o takiej placówce oświatowej, 
szczególnie w okresie, kiedy system 
edukacji poddawany jest istotnym 
rozstrzygnięciom reformy?

Dokończenie na str. 14

Małomiasteczkowość? Tak właśnie wygląda centrum Lubomierza, który jest jednym z absolutnie najmniejszych mia-
steczek w Polsce. Wiele dużo większych miast mogłoby zazdrościć. Faktem jest, że łatwiej przebudować domy i place, niż 
mentalność, ale ona przecież też się zmienia. O tym – jak bardzo, jak szybko i w jaką stronę – wewnątrz tego numeru. 

Za niedługo podobny wygląd zyska Wleń, zupełnie odmieniony został rynek Nowogrodźca, małe miasteczka na 
Pogórzu Izerskim zmieniają swój wizerunek. Nie tylko one. Kiedy dzisiaj przejeżdżamy przez wsie Pogórza i widzimy, 
jak zadbane są domy, jak ukwiecone ogrody, przypominamy sobie swoje wyjazdy zagraniczne do Niemiec, Austrii czy 
Szwecji sprzd 30 lat. Wtedy im tego zazdrościliśmy... Dziś mamy to u siebie.

Od redaktora 

To wydanie „Ech Izerskich” jest nieco inne, niż wiele poprzednich, ale 
– jeśli Państwu przypadnie do gustu – będziemy tę konstrukcję powta-
rzać. W tej gazecie, w tekście pt. „Małomiasteczkowi’ staraliśmy się zna-
leźć odpowiedź na pytanie, czy tzw. małomiasteczkowość, czyli zespół 
niedobrych cech przypisywanych mieszkańcom niewielkich miejsco-
wości jest zasadny, czy nie. To też próba refleksji nad zjawiskiem, które 
w naszym kraju jest nowe – o ile zamieszkiwanie na wsi jest dla wielu 
oznaką wyższego statusu i komfortu życia, bo ucieczka z wielkich miast 
do wiejskiej sielanki jest w modzie, to zamieszkiwanie w kilkutysięcznym 
miasteczku nie jest powodem do chwały. Czy to jest słuszne? Pewnie nie 
ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie i my też nie staramy się 
jej znaleźć, bo czasami pytanie jest ważniejsze od odpowiedzi.

Ale nie tylko to znajdą Czytelnicy w naszej gazecie. Tradycją stało się, 
że pokazujemy „ludzi, którym się chce” i efekty ich pracy, osiągnięte – 
nieskromnie zauważamy – przy pomocy Partnerstwa Izerskiego. To wła-
śnie LGD Partnerstwo Izerskie wspiera nowatorstwo myślenia i odwagę 
decyzji, skutecznie pośrednicząc w kierowaniu wniosków o dofinanso-
wanie ciekawych projektów, więc akrobacje na „desce wodnej”, porcelana 
zdobiona łużyckimi wzorami, która uzupełnia ofertę ceramiki kamion-
kowej, czy oryginalne zajęcia na warsztatach, to tylko kilka przykładów 
(kolejne będziemy opisywać sukcesywnie w następnych wydaniach).

Poszerzamy swoją działalność o współpracę transgraniczną, która 
wprawdzie zawsze istniała, ale wcześniej w mniej śmiałych formach, po-
szukujemy regionalnych ciekawostek, wędrujemy po Pogórzu Izerskim 
i zachęcamy naszych Czytelników do wędrówek. Spotkajmy się wszędzie 
tam, gdzie jest ciekawie, a w „Echach” – tych, poprzednich i kolejnych 
będziemy zapraszać właśnie w takie miejsca.

Redaktor Naczelna, Bożena Mulik z Zespołem
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Pożegnanie  
z Ratuszem

To się zdarza niezwykle rzadko, 
ale… władze jednego z izerskich sa-
morządów wyprowadzą się niedługo 
z obiektu, który „od zawsze” był ra-
tuszem gminy. Klienci Urzędu będą 
musieli przywyknąć, że w stojącym 
na zakręcie drogi obiekcie nie będzie 
już nic do załatwienia… To może nie 
być łatwe pożegnanie, bo takie przy-
zwyczajenia są z reguły bardzo silne.

– Dla mnie też to będzie trud-
ne – przyznaje burmistrz Olszyny, 
Leszek Leśko – ale musimy myśleć 
racjonalnie. Zajmowany obecnie bu-
dynek nie jest w pełni funkcjonalny 
i załatwianie rozmaitych spraw, gdy 
trzeba pokonywać wysokie schody 
i ciasne przejścia nie należy do naj-
łatwiejszych. Nie dysponujemy też 
tutaj pojemnym parkingiem. Dlatego 
już w przyszłym roku siedzibą Urzę-
du Miasta będzie były biurowiec Ol-
szyńskich Fabryk Mebli. Intensywnie 
go adaptujemy do nowych funkcji.

W nowym ratuszu znajdzie się 
też miejsce i na siedzibę Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, poli-
cji i straży miejskiej, więc wszystkie 
niemal służby i instytucje będą w jed-
nym miejscu, co z pewnością ułatwi 
rozwiązywanie rozmaitych spraw. 
Tym bardziej, że to dopiero początek 
zmian, jakie w przyszłym roku zrewo-
lucjonizują „życie służbowe” Olszy-
ny. Zapewne już w lipcu przyszłego 
roku w nieodległym budynku, daw-
niej „technologicznym” OFM zosta-
nie zorganizowany ośrodek zdrowia. 
Obie instytucje najprawdopodobniej 
otworzą swoje drzwi w połowie 2020 
r., przy czym ośrodek zdrowia w sen-
sie merytorycznym przejęty będzie 
przez zgorzelecki szpital i prowa-
dzony przez tamtejszych fachowców, 
których poziom pracy oceniany jest 
niezwykle wysoko.

– Pokonaliśmy z pomocą różnych 
funduszy i instytucji bariery finan-
sowe i formalne – mówi burmistrz. 
– Uzyskaliśmy bardzo wysokie kwoty 
dofinansowań, bo trzeba przyznać, że 
bez nich szanse na te przeprowadzki 
byłyby niewielkie. Adaptacja obiektu 
na ośrodek zdrowia, to kwota rzędu 
3.300.00 zł,  ratusza – prawie dwa 
razy więcej. A że blisko tych obiektów 
znajduje się gminny ośrodek kultury, 
to znaczy, że skupimy znaczną część 

instytucji rozwiązujących życiowe 
sprawy mieszkańców niemal w jed-
nym miejscu. To powinno sporo uła-
twiać, i komunikacyjnie i organiza-
cyjnie.

Olszyna już wcześniej – o czym 
szeroko pisaliśmy – prowadzi (jako 
samorząd) ożywioną działalność na 
gruncie obrotu nieruchomościami. 
Po plajcie, jaka stała się udziałem 
OFM trzeba było aktywnie zago-
spodarować majątek pozostały po 
Fabrykach i nadać im nowe funkcje. 
Samorząd i burmistrz się od tego nie 
uchylali, choć formalnie rzecz bio-
rąc, nie musieli uważać tego działa-
nia za swój obowiązek. Aktywność 
samorządu, poszukiwanie inwesto-
rów do przejętego, a opuszczonego 
mienia zakończyło się sukcesem, co 
pozwoliło zniwelować spore proble-
my z bezrobociem, które wtedy ostro 
dawało się we znaki. Decyzje o prze-
nosinach ratusza, ośrodku zdrowia, 
i in. zapewne okażą się celne.

A co się stanie z budynkiem – 
obecną siedzibą władz? – Sprzeda-
my ten obiekt – powiedział L. Leśko 
– nowi właściciele zadecydują, co 
tu stworzą. To świetny obiekt – po 
adaptacji i przebudowie – na trzy 
luksusowe mieszkania, ale nie należy 
wykluczać innych funkcji. Pomysło-
wość przedsiębiorców nie zna gra-
nic, spodziewaliśmy koszmarnych 
problemów ze sprzedażą obiektu po 
szkole. Rzeczywiście – trudno było 
znaleźć inwestora, ale kupiec się 
pojawił. Najważniejszy jest przecież 
pomysł wizje, a wielu ludzi ma bar-
dzo szerokie horyzonty. Z pewnością 
komunalne mienie będzie dobrze za-
gospodarowane.

Ambitna, młoda kobieta oczeku-
je na dworcu w Zawidowie na po-
ciąg do Paryża, gdzie zamierza zro-
bić światową karierę. Chce przede 
wszystkim pokazać swojej rodzinie, 
w tym sceptycznemu ojcu, że stać ją 
na wiele. Rzeczywiście – stać ją na 
wiele, w tym na flirt z kelnerem pra-
cującym w kawiarni na stacji Zawi-
dów. Wciąga ją to na tyle jednak, że 
pociąg do Paryża odjeżdża bez niej 
i jej marzenia o karierze rozwiewają 
się jak dym parowozu…

Jeśli ktoś myśli, że to jakaś abstrak-
cyjna, wyssana z palca fantazja, to 
jest w błędzie. Faktem jest, że fanta-
zja, a raczej scenariusz scenki, która 

naprawdę rozegrała się niedawno na 
stacji Zawidów, gdy wjechał na nią 
prawdziwy retro-pociąg, zgodnie 
z rozkładem jazdy (to znaczy – pro-
jektem) Trans-Borders.

– To jest w ogóle fragment większej 
historii – powiedziała nam Agniesz-
ka Roczon, zajmująca się promocją 
Zawidowa. – Nasza stacja była kie-
dyś ruchliwym punktem na trasie 
międzynarodowej, a projekt „Trans-
-Borders” miał za zadanie sprawdzić 
realną możliwość przejazdu na trasie 
Liberec – Frydlant – Goerlitz. Było-
by znakomicie, gdyby pociągi po-
wróciły do tzw. trójstyku granic. To 
fantastyczna możliwość efektownego 
pokazania tego zakątka Polski, ale 
i podróży do Czech i Niemiec bardzo 
malowniczą trasą. Dość wspomnieć, 
że w trakcie tej – przecież niedłu-
giej – podróży pociąg przekraczał 
granice państwowe aż… osiem razy! 
A opowiastka o pasażerce flirtującej 
na stacji była fragmentem scenariu-
sza powitania gości pociągu w trak-
cie piętnastominutowego postoju na 
stacji Zawidów, na którą na ten czas 
powróciła atmosfera dawnych po-
dróży i stylistyki rodem z początku 
XX wieku. Scenariusz napisany przez 
Małgorzatę Grabowską, zilustrowany 
muzyką przez Annę i Michała Bucz-
ków okazał się znakomitą kanwą mi-
ni-spektaklu na powitanie pociągu 
pasażerskiego, pierwszego (i tym-
czasem – ostatniego) jaki zajechał na 
zawidowski dworzec od wielu, wielu 
lat.

Z Zawidowa do Paryża pociągiem marzeń…
– Oczywiście liczymy na to, że 

przejazd pociągu specjalnego jest 
zapowiedzią powrotu pasażerskich 
pociągów na tę trasę – powiedziała 
A. Roczon. – Nie po to chyba samo-
rządowcy z Kraju Libereckiego, Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i Wolne-
go Państwa Saksonia organizują taką 
eskapadę po to, żeby się przejechać 
pociągiem. To prawda, że stan torów 
jest zły, ale gorsze torowiska na dol-
nym Śląsku naprawiano. Nie jest ta-
jemnicą, że całkiem niedawno z Jele-
niej Góry do Wrocławia pociąg jechał 
3 godziny i 40 minut, a dziś – niespeł-
na dwie godziny. Ponoć trwają pracę, 

by jeszcze urwać 15 – 20 minut. Zda-
niem kolejarzy przejazd regularnych 
pociągów pasażerskich na tej trasie 
powinien trwać (z przystankami) ok. 
75 minut, co wymaga jazdy do ok. 70 

km/h, a ten pociąg jechał miejsca-
mi  raptem 40 km/h, ale to przecież 
wszystko jest w zasięgu możliwości.

Sprawa kolei w obszarze Pogórza 
Izerskiego jest punktem żywego zain-
teresowania niejednej gminy, o czym 
pisaliśmy i piszemy wciąż na łamach 
„Ech”. Sednem problemu jest fakt, że 
nikt z najwyższych władz nie neguje 
konieczności powrotu pociągów na 
tory, bo i ekonomia, i ekologia, i zwy-
czajna ludzka logika za tym przema-

wiają. Faktem jest też, że sukces kolei 
zależy przede wszystkim od niej sa-
mej, ale w różnych aspektach. Żeby 
pieniądze (a są to setki milionów zło-
tych) rzeczywiście przełożyły się na 
liczbę pasażerów przekonanych do 
podróżowania pociągami potrzebna 
jest nie tylko infrastruktura stricte 
kolejowa. Ludzie mają samochody, 
którymi dojadą równie szybko, ale 
najczęściej mniej wygodnie i drożej. 
Jeśli jednak dojadą autem pod przy-
stanek kolejowy, gdzie będzie parking 
w systemie „park&ride”, to znaczy za-
parkuj i jedź dalej, w tym przypadku 
pociągiem. Przejazdy pociągów mu-
szą być jednak tak skomunikowane, 
żeby pasażerowie mogli punktualnie 
dojechać do szkoły czy pracy, wtedy 

po krótkim czasie kolej będzie miała 
pełne wagony ludzi. Cyfryzacja ob-
sługi kas, możliwość płatności mo-
bilnej, itp. udogodnienia zupełnie 
realne przy istniejącej już technologii 
obniżą koszty obsługi potoku pasa-
żerów. Istnieją już – całkiem udane 
– próby promocji turystyki w Eurore-
gionie NYSA. Pasażer kupując jeden 
bilet w jakimkolwiek z trzech krajów 
może jeździć do różnych miejscowo-
ści Polski, Czech i Niemiec i zwiedzać 
wygodnie, posiłkując się różnymi 
środkami komunikacji zbiorowej. To 
już działa, aczkolwiek nie wszędzie 
z udziałem kolei, bo – jak choćby 
w okolicach Zawidowa – tego trans-
portu po prostu jeszcze nie ma.

Może jednak być. I pociąg w Zawi-
dowie może ruszyć do granicy, choć 
niekoniecznie musi dojechać do 
Paryża, przynajmniej nie od razu. 
Chociaż… spektakl na dworcu w Za-
widowie rozbudził apetyty, pobudził 
fantazję, więc czas przewietrzyć roz-
kłady jazdy. A scenografia przygo-
towana na tę jedną prezentację być 
może powinna zostać, bo stacja „Za-
widów-Retro” dla turystów może stać 
się atrakcją samą w sobie. 

Powstanie Warszawskie, 
Słowacy i Wleń

Wydawałoby się, że nie można 
w żaden logiczny sposób połączyć tych 
trzech tytułowych elementów. Tragicz-
ne Powstanie z sierpnia 1944 r., Słowa-
cja, a na końcu malutki Wleń. A jednak 
– można. Grupa uczniów wleńskiego 
Zespołu Szkół wyjechała na tydzień na 
Słowację do zaprzyjaźnionej placów-
ki, by rozmawiać o udziale Słowaków 
w warszawskim powstaniu. Niewiele 
osób wie, że duży pluton Słowaków 
uczestniczył w walkach o Warszawę 
po stronie powstańców, ale młodzież 
z Wlenia do tej historycznej dysputy 
była dobrze przygotowana. Odszuki-
wanie wspólnych wątków historii może 
być niekiedy pasjonujące, a w tym pro-
jekcie „stało się wątkiem zasadniczym.

Niejako „przy okazji” okazało się, że 
może nas też łączyć… kapusta, a pre-
cyzyjnie – słowacka kapustnica, czyli 
nasz swojski kapuśniak. U gospodarzy 
konkurs w gotowaniu tej zupy trakto-
wany jest bardzo serio i reprezentacje 
różnych instytucji starają się, by za-
imponować degustatorom. Wleńscy 
uczniowie wysoko ocenili wszystkich 
zawodników, uznając, że kapuśniak 
kraszony słowacką gościnnością nie 
ma sobie równych. 

Kto ma pszczoły…
…ten ma barcie, 

ule i pasieki
O pszczołach pisaliśmy już trochę 

i będziemy do tematu powracać, bo 
akurat te owady dla ludzi są niezwykle 
ważne, ale warto też zwrócić uwagę na 
fakt, że nazwy rozmaitych miejsco-
wości na Pogórzu Izerskim dowodzą 
(lub dowodziły), że już dawno temu 
pszczoły były doceniane.

Tradycyjnie przywołujemy Pasiecz-
nik i Barcinek, wywodzący swoje na-
zwy wprost od pasieki i barci (znaczy 
protoplasty współczesnego ula).  Ale 
poza tym warto przypomnieć o dwóch 
innych miejscowościach. Smolnik, 
który stał się częścią Leśnej tuż po woj-
nie nosił nazwę Barcie (1945), a dwa 
lat później – Barcice. Smolnikiem 
został potem. Podobny jest los nazwy 
wsi Wolimierz, a właściwie – części 
tej nader oryginalnej wsi. Wchłonięta 
przez Wolimierz osada nazywała się 
po prostu Barcie, a Wolimierz – dziś 
rozczłonkowany niezwykle – składa 
się właśnie z wielu takich przysiółków, 
jak wspomniane Barcie, pamiątka po 
bartnikach, którzy opiekowali się (nie 
za darmo przecież) pszczołami.

Już w przyszłym roku w tym budyn-
ku będą miały swoją siedzibę władze 
samorządowe gminy Olszyna.
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Można powiedzieć, że Gala była 
smaczna i przeszła śpiewająco. Nie 
ma w takim twierdzeniu żadnej prze-
sady, bowiem trzynaście zespołów 
śpiewaczych z różnych gmin Pogó-
rza Izerskiego (ale nie tylko stąd) nie 
dość, że występowało na scenie, to 
jeszcze proponowało na swoich sto-
iskach wypieki, wędliny i potrawy.

Zespoły śpiewacze prezentują nie 
tylko talenty wokalne, wiele z nich ma 
swoim repertuarze również inne ta-
lenty, w tym – gastronomiczne, więc 
rozmaitość potraw (biorąc pod uwa-
gę, że w różnych zespołach występują 
kobiety, których rodzice pochodzili 
z wielu krajów Europy) była imponu-
jąca. O talencie i fantazji w tym zakre-
sie niech świadczy choćby nazwa jed-
nej z potraw – „ruskie pierogi z nutą 
mięty”, serwowanej przez Błękitne 
Kamizelki z Łagowa pod Zgorzelcem. 
Rzeczywiście, były i ruskie, i nuta.

Ale na Gali zauważyliśmy też inne 
zjawisko, które powoli pojawia się 

w różnych miejscach Pogórza. Przy 
trwałości wielu dobrych pomysłów, 
jakim m.in. jest Gala w Mirsku, nastę-
puje widoczna zmiana pokoleniowa 
– coraz więcej młodych ludzi uczest-
niczy w takich spotkaniach, nie tylko 
w roli widzów. Niestety – jest również 
druga strona tego zjawiska, co pewien 
czas takie spotkania są okazją do 
smutnych pożegnań. W trakcie Gali 
Izerskiej wspominano jedną z najży-
wotniejszych jej uczestniczek, anima-
torkę działań artystycznych, człon-
kinię zespołu „Marysieńki”, Józefę 
Kuryło. Po długiej chorobie zmarła 
tuż przed kolejną Galą, na której za-
pewne byłaby – jak zwykle – pełną 
werwy i siły, zachęcającą innych do 
radosnej zabawy.

Ta Gala była też okazją do zapre-
zentowania partnerów z drugiego 
brzegu Nysy – na jednym ze stoisk 
zaprezentowało się Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Saksonii – Christlich 
Soziales Bildungswerk Sachsen. Ich 
program „Razem dla siebie i dla tury-

Izerska Gala – po raz XXI

Z wizytą u przyjaciół
styki wiejskiej w Euroregionie Nysa” 
jest niemiecką odmianą promowania 
gospodarstw agroturystycznych. Po-
równanie tego nie jest do końca ścisłe, 
niemniej oddaje w znacznym stopniu 

ideę tego zjawiska.
– To już kilka lat wspól-

nych projektów – po-
wiedział nam Thaddaues 
Ziesch – głównie z zakre-
sie obszarów wiejskich. 
To co u was nazywa się 
ruchem „Agro”, to u nas 
nosi nazwę Landurlaub. 
Serbołużyczanie w Niem-
czech, ze względu m.in. 
na nieco odmienne od 
innych rejonów szczegó-
ły architektury domów 
i zabudowy całych wsi 
mają wyjątkowe wzięcie 
u potencjalnych klientów. 
Inna sprawa, że staramy 
się, by te kontakty i do-
świadczenia wzmacniać 
i coraz szerzej się nimi 
wymieniać. To się udaje, 
przynajmniej w niektórych dziedzi-
nach. Zauważyliśmy na przykład, 
że Polacy chętnie przyjeżdżają nur-

kować w naszych akwenach. Czy to 
sprawa wody, czy rodzaju akwenów, 
czy też po prostu nurkowie znają już 
własne, a chcą poznać cudze – trud-
no rozstrzygnąć, tym bardziej, że o to 
nie dopytujemy. Cieszymy się z tych 
przyjazdów, bo to nie są instytucjo-
nalne wymiany, a po prostu wizy-
ty ludzi zainteresowanych naszymi 
atrakcjami, a czasami naszą kulturą, 
obyczajami, itp.

Gala Izerska jest dobrym miejscem 
dla takich spotkań, bo na tej (i po-
dobnych) imprezie spotykają się zna-
jomi, którzy z czasem stają się przy-
jaciółmi. A klienci rozmaitych stoisk 
nawiązują ścisłe kontakty z rzemieśl-
nikami – artystami, albo pszczelarza-
mi, bo osobiste poznanie gwarantuje 
m.in. i to, że można spodziewać się 
zawsze dobrej jakości i najwyższej 
staranności wykonania. Nawet jeśli 
obrót handlowy nie jest zbyt imponu-
jący, to nie wszyscy uznają tę wartość 
za ważne kryterium przyjazdu. Przy-
jadą także za rok, po prostu odwie-
dzając przyjaciół. 

W czasie trwania wydarzenia dzia-
łał punkt konsultacyjny PROW 2014-
2020.

„Koalicja na rzecz rozwoju tu-
rystyki wiejskiej w gminie Leśna” 
wydała folder, rodzaj szerokiego in-
formatora pod jasnym dla odbiorcy 
tytułem „Produkt lokalny w Gminie 
Leśna”. Tyle, że określenie „folder” 
jest dla tego wydawnictwa krzywdzą-
ce, bowiem jest ono wyjątkowo cie-
kawe i w treści, i w formie. Zawiera 
mnóstwo informacji szczegółowych, 
jakich nie można znaleźć nawet 
w renomowanych przewodnikach. 
Wprawdzie nie do końca zrozumiały 
jest rodzaj „kumoterstwa” i rozdział 
poświęcony „karkonoskiej marce lo-
kalnej” w wydawnictwie traktujących 
o szczegółach atrakcji gminy Pogórza 
Izerskiego, ale rozumiemy, że mogło 
się to odbyć na zasadzie wzajemności 
usług.

I żeby nie narzekać … – do szcze-
gółów. W Grabiszycach choćby moż-
na nabyć ozdobne deski do krojenia 
i serwowania potraw, szachy łużyckie 
i kasetki z zamkiem Czocha, i wziąć 
udział w warsztatach pieśni tradycyj-
nych. W Kościelnikach – wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych i skoszto-
wać „tortów Marty”, w Miłoszowie 
docenić eko-torby i plecaki, czy wziąć 
udział w zabawie edukacyjnej „ślada-
mi wulkanów”, a nawet przymierzyć 
się do ozdób o tajemniczej nazwie 
„biżuteria spod wulkanu”.

Smolnik to „izerski pasiecznik”, 
Stankowice – wycieczki konne, cydr 
i piwo, a potem miody i (wcześniej) 
grochówka. Stankowickie specjały 
należy przyjmować w odpowiedniej 
kolejności mając w pamięci fakt, że 
jeśli zaczniemy od piwa, to dajmy 
spokój koniom. Świecie – to drewno 
i ceramika, ale też „Vedic Art”, pod 
którą to tajemniczą nazwą kryje się 
magia malowania intuicyjnego. A po-
nadto – mandale w Szyszkowej, syte 
kozy, szklana kuźnia, batik i chwasto-
żercy z Wolimierza… W jednej gmi-
nie tyle cudów.

Z tej krótkiej prezentacji wyni-
ka, że można spędzić dłuuugi urlop 
w jednej tylko z gmin Partnerstwa 
Izerskiego i nie nudzić się nawet 
przez chwilę. Obawiamy się wręcz, że 
jeden urlop może nie wystarczyć. Do 
atrakcji gminy Leśna i ludzi, którzy są 
ich autorami powrócimy wkrótce, już 
w kolejnym wydaniu Ech Izerskich 
zaprezentujemy szerzej ich dyna-
miczne kreacje.

Zabytki jednego powiatu
Oryginalny przewodnik po swoim 

terenie wydał powiat lubański – „Za-
bytki Powiatu Lubańskiego” skupiają 
się na prezentacji majątku historycz-
nego poszczególnych gmin, a nie 
miasta, co z naszego – pogórzańsko-
-izerskiego – punktu widzenia jest 
szczególnie cenne. A treści i zdjęcia  

są frapujące, bo pokazują zabytki 
„bez makijażu” i bez przesadnego 
epatowania  głośnymi  w świecie bu-
dowlami (na przykład – Zamkiem 
Czocha), a traktują wszystkie spra-
wiedliwie. Wprawdzie dobór miejsc 
jest zastanawiający, opuszczenie nie-
których obiektów – kontrowersyjne 
(dla przykładu – nie ma mauzoleum 
w Jałowcu), jednak całość jest ze 
wszech miar godna uwagi. W dodat-
ku trzy języki (poza polskim także 
niemiecki i angielski) sprawiają, że 
wydawnictwo jest uniwersalne.

Zaczyna się od… Platerówki, 
a precyzyjnie – od późnogotyckiej 
siedziby szlacheckiej, najstarszej mię-
dzy Nysą i Kwisą, mocno sponiewie-
ranej przez liczne przebudowy, nie-
mniej wciąż interesującej. Potem – co 
oczywiste – pałac w Biedrzychowi-
cach, świetnie odrestaurowany, a tuż 
za nim barokowa rezydencja w Unię-
cicach. Pałac, który był miejscem 
do badań naukowych, z salami na 
bibliotekę i muzeum. Zbiory biblio-
teczne pałacu von Gersdorffa znajdu-
ją się w muzeach w Goerlitz, a pałac 
czeka na intensywną rewitalizację, bo 
jego obecny stan  nie jest dobrą wizy-
tówką. Niemniej zwrócenie uwagi na 
tę właśnie budowlę, jest szczególnie 
cenne. Czocha i Rajsko zyskały nowe 
życie, Świecie – zyskuje, powoli, ale 
systematycznie. Te trzy zamki stano-
wią – wspólnie i osobno – ogromny 
majątek historii regionu.

A największą niespodzianką bar-
dzo przyjemną – jest zwrócenie 
uwagi na Złotniki, dawne górnicze 
miasteczko, dziś mocno ospałą wieś. 
To jest – jak zresztą napisano w prze-
wodniku – jeden z najcenniejszych 
zabytków powiatu, szkoda, że umyka 
uwadze inwestorów, gotowych od-
tworzyć dawny wygląd tej miejsco-
wości, choćby w części.

I zapory – Leśniańska oraz Złot-
nicka, wielkie budowle hydrotech-
niczne, stanowiące (o czym jednak 
nie napisano, a szkoda) elementy 
wielkiego systemu chroniącego ten 
region przed katastrofalnymi powo-
dziami. Warto przecież wiedzieć, że 
poza dwoma wymienionymi są jesz-
cze inne, powstałe po katastrofalnej 
powodzi z 1897 r. – od Pilchowic po 
karpacką na Łomnicy. 

Szkoda, że inicjatorzy tego wy-
dawnictwa ominęli zajazd pocztowy 
w Pisarzowicach, czy wspomniane 
mauzoleum oraz pałac w Jałowcu, 
a także inne zabytki (np. trzy pałace 
Olszyny, pałac w Kościelnikach, i in.), 
bo wówczas obraz historycznego ma-
jątku byłby pełniejszy. Warto więc 
uznać owo wydawnictwo za „pierw-
sze koty za płoty” i rozważyć możli-
wości powtórzenia z uzupełnieniem 
treści. 

Folder folderowi nierówny 

Biblioteczka Izerska 

truskawek. To nasiona truskawek – 
jedynego „owocu” mającego swoje 
nasiona na swojej skórce. Dlatego 
swojska truskawka zwana jest niekie-
dy przez formalistów „wieloorzesz-
kiem”.

Tajemnic truskawki jest więcej, 
między innymi i taka, że nie jest to 
owoc, który po prostu sobie rósł, 
a powstał dopiero niedawno, po na 
początku XVIII w. ze skrzyżowania 
dwóch gatunków poziomek… ame-
rykańskich, więc określenie „polska 
truskawka” jest mocno na wyrost. 
Do dziś USA są największym pro-

ducentem truskawek w świecie. Ro-
snące w Polsce są jednak szczegól-
nie aromatyczne, zresztą jesteśmy 
w pierwszej dziesiątce światowych 
producentów. Inna sprawa, że po-
ziomki – wirginijska i chilijska, które 
dały początek truskawkom zostały 
skrzyżowane przez… francuskie-
go botanika dla króla Ludwika XIV, 
który uwielbiał poziomki rosnące 
we Francji, ale były one malutkie. 
To tylko jedna z historycznych wer-
sji powstania truskawek, najbardziej 
prawdopodobna, jednak nie jedyna.

Gdyby nazwy truskawki tłumaczyć 

na wprost z różnych języków euro-
pejskich, to dopiero wtedy mogli-
byśmy się zdziwić, bo po niemiecku 
to „jagoda ziemna”, a po angielsku 
„słomiana”.

Truskawki w różnych okoliczno-
ściach uważano za jagody magiczne, 
szczególnie dla zakochanych, bo 
niektóre z gatunków bardzo przypo-
minają serce. We Francji nowożeń-
com podaje się wręcz zupę truskaw-
kową. W Niemczech, a dokładnie 
– w Bawarii do rogów krów przy-
wiązuje się niekiedy malutkie ko-
szyki z truskawkami, jako pokarm 

dla elfów, żeby zapewniły krowom 
wiele mleka. Zupełnie bez związku 
z tym mitem, ale ze względu na do-
mniemane zalety truskawek niektóre 
francuskie i hiszpańskie arystokratki 
swego czasu zażywały… truskawko-
wej kąpieli, ale do takich fanaberii 
potrzebnych jest kilkanaście kilo-
gramów truskawek, więc kto inny, 
niż arystokraci może sobie o czymś 
takim pomarzyć. W dodatku z tru-
skawek nie można zrobić prysznica, 
a z wannami w małych mieszkaniach 
jest pewien kłopot.

Truskawka jest dobra na wszystko 
– mógłby zaśpiewać wzorem Michni-
kowskiego inny piosenkach, bo: za-
wartość witaminy „C” w truskawkach 
jest wyższa niż w pomarańczach. Za-
wiera sporo witamin z grupy „B” i wi-

taminę PP, więc pomaga naszej skó-
rze w zachowaniu dobrej kondycji, 
zawiera wapń i fosfor, więc wzmac-
nia nasze kości, żelazo z truskawek 
chroni przed anemią, a enzym zwany 
bromelią pomaga oczyścić organizm. 
Truskawka pomaga na choroby wą-
troby i nerek, opóźnia powstawanie 
kamieni żółciowych.

To wszystko, co powyżej, jest 
prawdą, którą mieszkańcy Pogórza 
Izerskiego mogą zweryfikować, naj-
lepiej przy użyciu miejscowych tru-
skawek. Na Pogórzu truskawkowym 
zagłębiem jest gmina Warta Bolesła-
wiecka, w której kilkunastu plantato-
rów uprawia dziesiątki hektarów, nie 
przejmując się tym, że to „jagoda po-
zorna”. Może i pozorna, ale smakuje 
bardzo prawdziwie. 

A mnie jest szkoda lata…
Dokończenie ze str. 1
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Gdyby zaplanować wycieczkę 
„szlakiem miejsc widokowych”, to 
nawet ktoś dysponujący szybkim 
samochodem terenowym nie zdo-
łałbym objechać wszystkich, istnie-
jących na Pogórzu Izerskim nawet w 
kilka dni.

Pogórze jest jednym z nielicznych 
obszarów w Polsce, które mają tak 
„rozfalowane” tereny, że – lepszych 

czy gorszych – miejsc widokowych 
w każdej z gmin można spodziewać 
się kilku. Ale ta różnorodność po-
woduje, że w zasadzie nie ma tych 
„gorszych”, bo jedno jest lepsze od 
drugiego.

Góra Szybowcowa  – stąd znako-
micie widać i Jelenią Górę, i Karko-
nosze z jednej, a Góry Kaczawskie 
z drugiej strony. Szybowcowa zresztą  
jest początkiem ciągu wzniesień Gór 
Kaczawskich, z wysokości 561  m 
n.p.m. każdy może zobaczyć sporo. 
Łatwo dostępny, na szczyt można 
wjechać samochodem.

Zakręt Śmierci – niesłusznie przy-
pisywany, nawet w „renomowanych” 
przewodnikach  Szklarskiej Porębie, 
chociaż znajduje się w granicach 
Gminy Stara Kamienica. Faktem 
jest, że z Zakrętu lepiej widać Kar-
konosze, niż Góry izerskie i Pogórze. 
Położony na wysokości 775 m n.p.m. 
jest wyjątkowo łatwo dostępny, na-
wet dla rodzin z małymi dziećmi.

Można wskazać platformę górnego 
zamku Gryf w Proszówce, skąd Góry 
Izerskie widać jak na dłoni, albo le-
żące nieopodal wzgórze, na którym 
zbudowano kaplicę św. Leopolda. 
Z tego miejsca widać z jednej strony 
Karkonosze, a z drugiej – przy dobrej 
przejrzystości powietrza – okolice 
Lwówka Śląskiego. Prawdopodob-
nym więc wydaje się twierdzenie, że 
spod kaplicy św. Leopolda dowódcy 
wojska kampanii napoleońskiej kie-
rowali ruchem swoich wojsk.

Na drodze między Janicami 
w gminie Lubomierz, a Grudzą 
w gminie Mirsk zbudowano, niemal 
na płaskim terenie ławeczkę – punkt 
relaksowy – widokowy. Cała pa-
smo Karkonoszy widoczne jest stąd 
znakomicie, zarówno we dnie, jak 
i w nocy. W Mirsku z kolei jednym 
z najbardziej efektownych punktów 
widokowych jest b. wieża ciśnień, 
którą do roli atrakcji turystycznej 
przebudowano kilka lat temu.

Trudno zliczyć punkty widokowe 
w okolicy Świeradowa-Zdroju, bo 
tam Sępia Góra, z której widać i Gryf, 
i Gryfów Śląski i Mirsk, a inny, na 
który można wręcz wjechać gondo-
lą. A z otaczających miasto wzgórz 
widoczne jest całe uzdrowisko – wy-
starczy pójść na niezbyt długi spacer 
po lesie, wytyczonymi i bezpiecz-
nymi ścieżkami, i dla pieszych, i ro-
werzystów, żeby co kilkaset metrów 
mieć przed sobą, wręcz pod nogami, 
panoramę miasta. 

Czocha i jej wieże są same w sobie 
punktami widokowymi, ale z drugiej 
strony zalewu wieża zamku Rajsko 

(już w gminie Olszyna) też pokazuje 
fantastyczną perspektywę.

I tak możemy bez końca, bo Mokre 
Kamienie nad Giebułtowem w gmi-
nie Mirsk oferują niezapomniane wi-
doki, wieże dawnych bram Lwówka 
Śląskiego i wieża Ratusza  – podob-
nie. Z jednego ze wzgórz, górującego 
nad miastem widać z kolei fantastycz-
nie całe miasto. Właściwie wystarczy 

wyjechać samochodem nieco wyżej, 
by zobaczyć, jak pięknie „układa się” 
Lwówek Śląski.

Kiedy dojeżdżamy do Sulikowa, na 
jednym z ostatnich zakrętów warto 
zatrzymać samochód, by zobaczyć 
widok tej miejscowości, zapierający 
dech (oczywiście – samochód należy 
bezpiecznie zatrzymać na szerokim 
poboczu, co przypominamy kierow-
com i pasażerom). Ale prawdą jest, 
że z drogi do Zawidowa Sulików też 
jest fantastycznie widoczny i można 
z jednej strony zobaczyć miasto ze 
skłonu wzgórza, a z drugiej – tonące 
w zieleni na tle wzgórza. Sam Zawi-
dów z wieży b. kościoła ewangelickie-
go, albo nawet ze wzgórza, na którym 
stoi kościół św. Józefa wygląda, jak 
miasteczko z kolorowej bajki. Starą 
Kamienicę i jej okolice należy oglą-
dać po wjechaniu na drogę wiodącą 
przez Kopaniec – z jej ostatniego od-
cinka wzrok sięga kilkanaście (a może 
i kilkadziesiąt) kilometrów. W gminie 
Jeżów Sudecki poza wspomnianą 
Górą Szybowcową, równie ciekawe 
widoki oferuje Łysa Góra, a we Wle-
niu – Góra Zamkowa, na której stoi 
najstarszy kamienny zamek, jaki ostał 
się od średniowiecza w granicach Pol-
ski. Z jego wieży widać bardzo wielki 
kawałek Doliny Bobru.

Wieża widokowa w Nowogrodźcu 
jest jednym z miejscowych zabytków 
i mogłaby stanowić jedną z atrak-
cji turystycznych miasta, jednak  ze 
względu na obawy, że obiekt podle-
gałby – po otwarciu – „niekontrolo-
wanej eksploatacji”, kojarzonej z akta-
mi chuligaństwa lub niebezpiecznych 
zachowań odwiedzających, dostęp na 
jej szczyt musi być w warunkach mia-
sta racjonalnie kontrolowany.  Nieste-
ty – to przypadłość większości takich 
obiektów. 

Obiecujemy, że dokładny spis 
miejsc, wraz z ich lokalizacją GPS 
przekażemy w jednym z najbliższych 
wydań „Ech Izerskich”. Moglibyśmy 
zrobić to już w tym wydaniu naszej 
Gazety, ale prosimy Czytelników 
o współpracę. Prosimy o listy do re-
dakcji i wskazanie nam, jakie miejsca 
widokowe w Waszej miejscowości są 
najciekawsze. Byłoby najlepiej, gdyby 
w liście zapisane było, czy można tam 
wygodnie dotrzeć (ważne dla rodzin 
z dziećmi) i co można z tego miejsca 
zobaczyć. Najciekawsze listy nagro-
dzimy upominkiem książkowym. 
A być może – to już marzenie na ko-
lejny rok – uda się nam przygotować 
mapę Pogórza Izerskiego z zaznacze-
niem najciekawszych miejsc wido-
kowych? Do tej pracy z pewnością 
niezbędna będzie pomoc naszych 
niezawodnych Czytelników. 

Złote Widoki Pogórza Izerskiego

Brunowska kordegarda jest jedną 
z niezbyt licznych takich budowli 
w Polsce, zachowanych do tej pory. 
Imponuje wielkością i bryłą jej od-
powiednik – pałacowa Brama Wjaz-
dowa – w Skierniewicach, Brama 

Jedyna taka na Pogórzu Izerskim

Kordegarda
O pałacu w Brunowie słyszał chy-

ba niemal każdy mieszkaniec Po-
górza, choćby dlatego, że setki mło-
dych ludzi tutaj bawiło się na swoich 
studniówkach, a dziesiątki młodych 
par (i tysiące ich gości) szalało na 
weselach. Odbywają się tu rozmaite 
konferencje, czasem bardzo poważ-
ne, w dawnych stajniach i powozow-
niach, a dziś – okazałych salach kon-
ferencyjnych Bardzo Ważne Osoby 
wymieniają swoje poglądy (jeśli mają 
– oczywiście – co wymieniać).

Mało kto jednak zwraca uwagę na 
to, że pałac, sam oryginalny w swojej 
bryle jest poprzedzony tuż przy bra-
mie wjazdowej innym budynkiem, 
mniejszym, ale także bardzo interesu-
jących, nawet dla oka.

To „kordegarda”, określenie pol-
skie, ale będący spolszczeniem fran-
cuskiego corps de garde, czyli po 
prostu wartowni. Faktem jest, że kor-
degarda lepiej brzmi, niż wartownia, 
a niemiecki odpowiednik tego słowa 
– odwach – jest już zupełnie kosz-
marny dla naszego, słowiańskiego 
ucha.

W firmie ceramicznej, mającej 
w Rudzicy swój zakład byliśmy już 
jakiś czas temu. Interesujące dla nas 
było, jak można łączyć inwencję pla-
styczną w zdobieniu ceramiki z kla-
syczną metodą zdobienia „stempel-
kowego”, a także – jak szeroki jest 

wachlarz przedmiotów wykonywa-
nych z glinki ceramicznej.

Na terenie Pogórza Izerskiego za-
kładów ceramicznych jest sporo. I nie 
wszystkie ograniczają się wyłącznie 
do „stempelków” – motywy kwiato-
we znane są także w zakładach gminy 
Nowogrodziec, wprowadzają je też 
producenci z gminy Warta Bolesła-
wiecka. I chociaż kwiaty na kubkach 
i paterach wychodzących z pieców 
w Rudzicy są bardziej „zwiewne”, 
niż gdzie indziej, w stylu nawiązują-
ce raczej do akwareli, niż malarstwa 
z mocnym konturem, to nie jest to 
główna różnica w zakresie działalno-
ści. A co nowego pojawiło się w Ru-
dzicy ostatnimi czasy?

– Warsztaty dla dzieci nie są u nas 
specjalną nowiną – powiedział Alek-
sander Sobieraj, oprowadzając nas 
po pomieszczeniach pracowni – ale 
nie wszystkie zakłady ceramiczne je 
prowadzą, bo taka wizyta dzieci, czy 
młodzieży sprawia, że firma musi 
przez prawie dwa dni żyć nieco in-
nym życiem. Trzeba przygotować 
pomieszczenia do przyjęcia grupy, 
trzeba je potem doprowadzić do sta-

nu używalności, a w trakcie zajęć za-
dbać o to, żeby każdy miał co robić 
i odniósł z tej swojej pracy i pożytek, 
i przyjemność. To trudne, ale możli-
we. A my – zapraszając twórców tro-
chę spoza branży – postanowiliśmy 
zaprosić grupy warsztatowe do po-
mieszczenia, którego ściany zostały 
ozdobione specjalnie z myślą o naj-
młodszych amatorach zdobienia ce-
ramiki. I w dodatku – żeby temat prac 
na ścianach był tematem związanym 
z regionem. Można więc powiedzieć, 
że u nas ściany też są „edukacyjne”. 
W podobnym stylu ozdobione są też 
ściany innych pomieszczeń naszej 
firmy – zewnętrzne i wewnętrzne, 
więc goście – widząc drobne wyro-
by ceramiczne na półkach mogą też 
zobaczyć te rysunki w mini-skali na 
naczyniach.

Duch Gór, pobliskich Karkonoszy, 
zwany Rzepiórem, czy – popular-
niej – Liczyrzepą, pojawił się jako 
malarski motyw i na ścianach, i na 
kubkach. I nie jest to kalkomania – 
każdy z kubków ma własny, wręcz 
niepowtarzalny rysunek, indywidu-
alnie nanoszony na każdym naczyniu 
oddzielnie. Można powiedzieć, że 
Liczyrzepa jest ten sam, ale nie taki 
sam, bo każdy jest osobnym mini-
-dziełem. Sarenka, ptaki i kwiaty są 
elementem uzupełniającym, nawią-
zującym wprost do legend o Króle-
stwie Ducha Gór. Kwiaty przyciągają 
oczy także wtedy, kiedy są swoistą 
ramą okna, dzięki czemu nie jest już 
ono „zakratowanym otworem w mu-
rze”, a magnesem dla tych, którzy 
przejeżdżają obok i – nierzadko – za-
trzymują się, by zerknąć, co może być 
w środku, jeśli tak kolorowo jest na 
zewnątrz.

Ale nie musi być nawet kolorowo, 
żeby było ciekawie – na kubkach, 
albo też na dzwonkach nanoszone 
są precyzyjne rysunki rozmaitych 
obiektów, począwszy od niedalekie-
go pałacu w Łagowie, skończywszy 
na bardziej odległym, ale też dobrze 
znanym Ratuszu w Jeleniej Górze. 
Ale można zobaczyć też Wawel, albo 
krakowskie Sukiennice…

– Autorką tych akurat rysunków 
jest Svietłana Aleksieienko, która za-
witała do nas na krótko – powiedział 
A. Sobieraj. – Naczynia, na które na-
niosła rysunki wspomnianych obiek-
tów nie tracą charakterystycznego 
dla regionu zdobienia „stempelkami”, 
a zyskują – w wolnym do malowa-
nia miejscach – inny lokalny motyw, 
przez co stają się nośnikiem promo-
cji regionu w sensie wielorakim. Taka 
unikatowa pamiątka z pewnością 
staje się dla wielu przyjezdnych wy-
jątkowa.

Produkcja i Promocja – czyli 2 x P

Wybrańców w Pszczynie, czy odwach 
w Poznaniu, będący dziś – histo-
ria lubi ironię – Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego.

W Porównaniu z nimi brunowska 
kordegarda jest niewielka i skromna, 
niemniej warto na nią zwrócić uwagę, 
choćby dlatego, że stanowi dopełnie-
nie wizerunku samego pałacu, który 
jako JEDYNY na Pogórzu Izerskim 
stanowi przykład budownictwa pała-
cowego, odwołujący się do stylistyki 
francuskiej. O tym, dlaczego pałac 
w Brunowie jest „inny”, niż większość 
obiektów tego typu na Pogórzu – 
w kolejnym wydaniu „Ech”. 
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Inwestycje na łączną wartość ok. 
16,5 mln zł, przy budżecie w grani-
cach 15 mln zł – to są tegoroczne re-
alia Wlenia. Zdaniem samorządow-
ców trzeba niekiedy zaryzykować 
czerpiąc w rozmaity sposób środki 
na rozwój, bo są sprawy, które nie 
mogą czekać.

Po pierwsze trwa rewitalizacja 
wleńskiego Rynku, ale rozumianego 
bardzo szeroko, bo także z niektóry-
mi uliczkami doprowadzającymi do 
centralnej części miasta. Inwestycja 
ta rozpoczęła się w poprzedniej ka-
dencji, powinna zakończyć się za 
kilka miesięcy, jeśli pogoda na to po-
zwoli. Przypomnieć należy, że to już 
kolejna inwestycja tego typu, wcze-
śniej, w okresie pracy poprzedniego 
burmistrza wybudowano obwodnicę 
Wlenia – drogę biegnącą na wale 
przeciwpowodziowym, żeby chro-
nić centralną zabudowę miasteczka 
przed skutkami przejazdów ciężkich 
samochodów, które przejeżdżały 
przez centrum.

Aktualnie sama rewitalizacja ma 
kosztować ponad 9 mln zł, w prak-
tyce byłoby niemożliwe, gdyby fi-
nansować ją, nawet przez kilka lat, 
wyłącznie z budżetu samorządu. 
Najwięcej kosztuje to, czego w ogó-
le nie widać – instalacje podziemne, 
kanalizacyjne i elektryczne, biegnące 
pod powierzchnią rynku. We Wleniu 
nowinką będzie kanalizacja burzo-
wa. Wcześniej nie było jej w ogóle, 
a w najbliższej przyszłości, jeśli fale 
upałów będą nas nawiedzać z dotych-
czasową częstotliwością i niezbędne 
stanie się wykorzystanie deszczówki 
do niektórych celów, to rozdzielenie 
kanalizacji sanitarnej i burzowej bę-

dzie oczywistą koniecznością. Moż-
na w tym obszarze widzieć pewną 
ironię losu – Wleń zawsze bał się 
powodzi, dziś musi zbroić się przed 
skutkami suszy. To jest znak czasów, 
jak widać – zaskakujący.

We Wleniu remontowane są też 
budynki komunalne, więc wygląd 
rynku zyska nie tylko dlatego, że bę-

dzie nowa nawierzchnia. We wsiach 
gminy trwa budowa świetlic – po-
wstają w stylu charakterystycznym 
dla regionu, to znaczy wedle wzorów 
budownictwa przysłupowo-szachul-
cowego. W dalszych planach przewi-
dywane jest dokończenie kanalizacji 
wsi Bystrzyca i generalne uporząd-
kowanie gospodarki wodnej, w tym 
przekazanie całej sieci operatorowi 
z Bolesławca. 

Zdaniem niektórych ta akurat 

operacja jest niepozbawiona ryzyka, 
choćby ze względu na dystans geo-
graficzny, ale być może nie jest on 
w tym przypadku na tyle istotny, by 
położył się cieniem na wartości tego 
rozwiązania.

Nie ma tymczasem dobrej (to zna-
czy – w pełni optymistycznej i wiary-
godnej) prognozy rozwiązania pata 
kolejowego, to znaczy konkretnego 
wskazania terminu, kiedy wrócą po-
ciągi na trasę Jelenia Góra – Lwówek 
Śląski przez Wleń, o co zabiegali i za-
biegają od lat samorządowcy na tej 
trasie, wspierani przez burmistrza 

Złotoryi, który chciałby przedłuże-
nia linii z Lwówka do Złotoryi wła-
śnie. O pożytkach z istnienia tej trasy 
i deklaracjach, że po okresie zawie-
szenia komunikacji kolejarze przy-
stąpią do opracowywania koncepcji 
odwieszenia pisaliśmy już kilkakrot-
nie, ale rzeczywistość w tej sprawie 
biegnie – jak linie kolejowe – dwoma 
torami. Jednym torem fakty, drugim 
– deklaracje. Póki co stacji końcowej 
w tej sprawie nie widać. 

– To renomowana impreza – dodał 
L. Leśko – w której pula nagród wy-
nosi 20.000 dolarów, wezmą w niej 
udział auta z silnikami o mocy 1.00 
KM, a na tor zwieziono… 1.300 TON 
głazów z pobliskiej kopalni, żeby nie 
było żadnej wątpliwiości, że przecięt-
ny kierowca takiego nie pokona – 
trzeba mieć wyjątkowe umiejętności 
i – rzecz jasna – wyjątkowe auto.

Dopiero po raz drugi ta impreza 
zorganizowana została w kraju Eu-

ropy środkowo-wschodniej, bo do 
tej pory organizatorzy obawiali się, 
że automobiliści z tych krajów nie 
„udźwigną” ciężaru przygotowania 
takiego wyścigu. Zaufali jednak, 
że fani motoryzacji przy wsparciu 
samorządu lokalnego i zakładów 
pracy dadzą radę. Dzięki temu za-
interesowani kibice, którym zagwa-
rantowano bezpłatny wstęp, będą 
mogli podziwiać „herosów kamien-
nego toru”. 

Mistrzostwa Europy na Pogórzu Izerskim!

Tego jeszcze nie było
Dokończenie ze str. 1

Na inwestycje – więcej niż w budżecie 

Dla przyszłości Wlenia

Rynek Lubomierza zawsze miał 
pewien urok, choćby dlatego, że 
wkładane szlifowanymi bazaltowy-
mi kamieniami nawierzchnie placu 
i jezdni były zupełnie odmienne niż 
w innych miastach, a fakt, że ze wzglę-
du na wielkość miasteczka wszystko 
jest tu skondensowane i miniaturowe 
dodawał uroku. Ale… prawdą jest 
też, że bruk się miejscami zapadał, 
co przez lata usiłowano łatać wyle-
waniem asfaltu w dziurawe miejsca 
sporą część tego uroku niwelował. 
Zespół „figur morowych” wystawio-
nych na pamiątkę zarazy, która zdzie-
siątkowała tutejszą społeczność jest 
cennym zabytkiem, niemniej zabytek 
ów, obrośnięty rachitycznymi drze-
wami nie był specjalnie eksponowany. 
Wszystko to razem sprawiło, że nie-
dostatki były bardziej widoczne, niż 
walory. Od dłuższego czasu władze 
samorządowe starały się o pozyskanie 
środków na rewitalizację, co okazy-
wało się dość skomplikowane, bo siła 
sprawdza malutkiej miejscowości nie 
była wystarczająca, by się przebić na 
pierwsze miejsca listy samorządów 
zyskujących dofinansowanie.

Udało się to dopiero poprzez tzw. 
ZIT AJ, to znaczy Zintegrowane In-
westycje Terytorialne Aglomeracji 
Jeleniogórskiej. Rozpoczęte w po-
przedniej kadencji prace właśnie się 
kończą. Trwają drobne uzupełnienia, 

ale generalnie wygląd Rynku jest już 
imponujący. Powstała malutka fon-
tanna, rodzaj „poidełka”, kamienny 
stół i wyjątkowo efektowne zakątki 

rekreacyjne. Pojawiły się nowe drze-
wa (niestety – zniknęły stare, co jest 
dostrzegane przez mieszkańców jako 
jedyny malutki mankament), ale 
inne walory, m.in. nocna iluminacja 
powodują, że odbiór społeczny in-

westycji – co się zdarza niezmiernie 
rzadko – jest na granicy satysfakcji 
i entuzjazmu. Gratulujemy inwesto-
rowi.

Na marginesie warto zauważyć, że 
zbiegiem okoliczności ostatnio trzy 
rynki miejscowości Pogórza Izer-
skiego zyskały, lub zyskują nowy wi-
zerunek. Zakończyły się ostatecznie 
prace w Nowogrodźcu i rynek został 
oddany, razem z nowym układem 
komunikacyjnym, zespołem parkin-
gów, itp. Finalizuje się Lubomierz, 
a w toku prac znajduje się rynek we 
Wleniu (o tym w innym miejscu tego 
wydania „Ech”).Wiosną, jeśli przy-
jedzie do nas ktoś, kogo tu nie było 
dwa choćby lata, to może mieć pro-
blem z rozpoznaniem tych samych 
miejsc, bo zmieniły się diametralnie 
i na lepsze. 

Lubomierska (i nie tylko) metamorfoza 
I pod ziemią i nad ziemią

Odwaga decyzji
Nie ma takiej drugiej gminy, która 

miałaby największe atrakcje tury-
styczne położone tak oryginalnie, jak 
Mirsk. Jedna z nich istnieje głęboko 
pod ziemią, a druga – dość wysoko, 
bo 37 metrów… nad ziemią! Obie 
leżą w odległych od siebie miejscach. 
W dodatku obie mają od niedawna 
jednego gospodarza, ściślej – gospo-
dynię, a jeszcze ściślej – wyjątkowo 
odważną kobietę. Zdecydowała się 
na podpisanie umowy dzierżawy i te-
raz to ona będzie musiała poradzić 
sobie z promocją obu tych miejsc 
i organizowaniem ich dostępności, 
niekiedy – w jednym czasie, co jest 
trudne nawet dla ekwilibrysty.

Chodzi o sztolnie dawnych ko-
palń, z historią sięgającą nawet 
XVI  w. w okolicach Krobicy oraz 
o starą wieżę ciśnień, dziś widoko-
wą na skraju miasta. Sztolnie to pa-
miątki po powstałych przed wiekami 
kopalniach rud metali kolorowych, 
głównie cyny i kobaltu, wieżę ciśnień 
wybudowano w latach 1887-90.

Ogłoszono niedawno przetarg na 
dzierżawę obu tych atrakcji tury-
stycznych i w wyniku postępowa-
nia będzie się nimi zajmowała jed-
na z mieszkanek gminy – Patrycja 
Ościak. Spośród czterech kryteriów 
oceny, w tym forma prowadzenia 
działalności, miesięczna stawka 
czynszu, czy okres udostępnienia za-
bytków do zwiedzania znajdowało się 
i takie, z którym Patrycja Ościak nie 
miała żadnego problemu – doświad-
czenie oferenta. Uprawnienia prze-
wodnickie, dobra znajomość języka 
niemieckiego – filologia germańska 

na Uniwersytecie, łatwość nawią-
zywania kontaktu, staż w Górskim 
Ochotniczym Pogotowiu Ratunko-
wym i praktyka w turystyce oznacza 
w zasadzie, że zabytki trafiły w dobre 
ręce. Być może mając na uwadze ko-
nieczność szybkiego dotarcia do jed-
nego czy drugiego miejsca P. Ościak 
zamieszkała w Kamieniu pod Mir-
skiem – stamtąd jest mniej więcej tak 
samo blisko i do wieży, i do sztolni.

Geopark został otwarty w 2013  r. 
i ze względu na fakt, że do jego 
przystosowania do udostępniania 
turystycznego niezbędne były środ-
ki z funduszy unijnych (podobnie 
jak w przypadku wieży ciśnień), to 
przez kilka lat obowiązywał tzw. 
okres trwałości projektu. Obiekty 
musiały być udostępniane nieodpłat-
nie, chociaż obsługa tego obowiązku 
pochłaniała spore środki gminy. Po 
zakończeniu czasu karencji będzie 
można brać pieniądze za bilety, co 
urealnia możliwość utrzymania się 
z dzierżawy.

Statystyki napawają optymizmem, 
bo przez 5 lat Geopark (czyli sztol-
nie) odwiedziło 32,2 tysiąca osób, 
w rekordowym 2018 roku – ponad 5 
tys. turystów. Na wieżę weszło w tym 
samym czasie ponad 16 tys. zwie-
dzających, a trzeba zauważyć, że te 
obiekty nie były czynne codziennie. 
Przy poszerzeniu zakresu świadczeń 
(a to jest możliwe choćby przez uru-
chomienie punktów handlowych czy 
gastronomicznych) można liczyć na 
to, że dzierżawa (na 15 lat!) będzie 
udanym dla obu stron przedsięwzię-
ciem. 

Do rozmowy z Patrycją Ościak 
o tym, jak się widzi z wieży osobistą 
przyszłość? – powrócimy w najbliż-
szym wydaniu „Ech izerskich”. 
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Małomiasteczkowa twarz,
małomiasteczkowa głowa
Małomiasteczkowy styl,
małomiasteczkowo kocham
Z małego miasta wielkie sny
gromadzą się na twoich ulicach
Pamiętam bardzo chciałem tu być, 
na pewno dużo bardziej, niż dzisiaj

Dąbrowa Górnicza, w której urodził 
się autor tej piosenki, Dawid Podsia-
dło nie należy do najmniejszych, ale 
tekst tego utworu nawiązuje wprost 
do swego rodzaju kompleksów, jakie 
związane są z małomiasteczkowością, 
z pojęciem „życia w małym miastecz-
ku”.

Małomiasteczkowość, w takim, 
potocznym znaczeniu w najlepszym 
przypadku uznawana jest za „siarę”,  
synonim wszystkiego, co stęchłe – 
prowincjonalizmu, zaściankowości, 
zacofania i ciemnoty, żeby nie powie-
dzieć – kołtuństwa.

– To jedno ze słów, które posia-
da mnóstwo synonimów – mówi 
językoznawca. – W języku polskim 
wyliczono, że jest ich aż 44, poza już 
wspomnianymi są to m.in. drobno-
mieszczańskość, ignorancja, para-
fiańszczyzna, prymitywizm, obłuda, 
zakłamana moralność, dulszczyzna, 
średniowiecze czy nieuctwo, lub po 
prostu – tępota. Wśród aż 44 syno-
nimów lub określeń bliskoznacznych 
nie można znaleźć innych, niż pejo-
ratywne.

– To ciekawe – powiedział nam so-
cjolog – że rozumiemy, że wykształ-
cony człowiek z wielkiego miasta chce 

się przenieść na wieś, nawet „zabitą 
dechami”, z dala od tłumów i hałasu. 
Ale jeśli mówi, że się chętnie prze-
niósłby do małego miasteczka, to spo-
tyka się ze zdziwieniem. Jest niedo-
rzeczne, że z jednej strony rozumiemy, 
iż tekst G. Zapolskiej – „Moralność 
Pani Dulskiej” powstał w oparciu 
o zachowanie niby szacownej rodziny 
krakowskiej, to jednak „dulszczyznę” 
przypisujemy małostkowym zacho-
waniom małomiasteczkowym.

Piosenka D. Podsiadły sprowoko-
wała nas do refleksji o małomiastecz-
kowości, bo na Pogórzu Izerskim 
małych miasteczek, bądź miejscowo-
ści, które nominalnie mają status wsi, 
ale strukturę zabudowy – „małomia-
steczkową” jest sporo.

Biorąc pod uwagę tylko niektóre 
z nich to: Wleń i Lubomierz, mające 
ok. 1.800 mieszkańców, Mirsk (4025), 
Zawidów (4232), Olszyna (4.739), 
Świeradów (4.554), czy Nowogro-
dziec (4.244) i Leśna (4.752). W tym 
towarzystwie Gryfów Śląski i Lwówek 

Śląski stanowią niemal metropolie, 
bo mają odpowiednio 7.128 i 8.895 
mieszkańców. A trzeba jeszcze wziąć 
pod uwagę, że istnieją miejscowości 
takie jak Sulików, czy Pobiedna, nie 
wspominając już o Złotnikach, które 
swego czasu – krócej, czy dłużej – też 
były miastami, choć z tym statusem 
pożegnały się niekiedy bardzo dawno. 
Sulików (1.958), Pobiedna (1.187), 
Złotniki (197). 

Wszystkie one mają elementy miej-
skiej (małomiasteczkowej) zabudowy, 
w większości mają swoje rynki (wy-
jąwszy Świeradów-Zdrój, czy Olszy-
nę). Można powiedzieć, że nawet ma-
lutkie Złotniki mają i rynek, i nawet 
Ratusz stojący pośrodku tego placu. 
I choć plac jest okazały, to ciągi ka-
mieniczek wokół mocno podupadły, 
a ratusz wali się w gruzy od kilku de-
kad i jest nie do uratowania.

Dąbrowa Górnicza – to miasto 
ponad 115 tys. mieszkańców, więc 
jeśli D. Podsiadło śpiewa tę piosenkę 
o swoim mieście, to o czym ma śpie-
wać mieszkaniec choćby Mirska?

Ale czy wspomniana „małomia-
steczkowość” jest wyrokiem nudnego 
dożywocia, czy miejscem, gdzie żyje 
się spokojnie, ale można żyć twórczo? 
– o to spytaliśmy różnych mieszkań-
ców miejscowości „małomiasteczko-
wych” Pogórza Izerskiego. 

– Małomiasteczkowość moim zda-
niem jest bardziej określeniem stanu 
ducha i osobowości człowieka, niż 

jego miejsca zamieszkania – mówi 
Tadeusz Dzieżyc, szef Lwóweckiego 
Ośrodka Kultury. – Nie ma znacze-
nia, czy ktoś mieszka we Lwówku Ślą-
skim, czy Lubomierzu, bo dostęp do 
kultury i placówek kultury zależy od 
woli każdego z nas, a nie od odległo-
ści od teatru, czy opery. W niewiele 
ponad pół godziny dojadę do dobrej 
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej 
Górze. W niewiele ponad półtorej 
godziny – do Opery Wrocławskiej. 
Jeśli tylko chcę. Mam znajomych we 
Wrocławiu, odwiedzamy się nierzad-
ko i mogę powiedzieć, że w tamtejszej 
Operze w ciągu ostatnich trzech lat ja 
bywałem częściej, niż oni, mieszkań-
cy metropolii. Inna sprawa, że pojęcie 
„dystansu” jest dziś mocno nieokre-
ślone. Ludzie mieszkający we Wrocła-
wiu i pracujący we Wrocławiu mają 
z domu do swojego miejsca pracy 
godzinę drogi samochodem, w jedną 
stronę (a jak się zdarzą korki, to i pół-
torej). Ja do pracy na piechotę idę 8 – 
10 minut, samochodem jadę sześć, ale 
bywa i 10 minut, jak się zdarzy zator. 

To też jest obraz owej małomiastecz-
kowości. Lepszy obraz.

A praca? Jeśli – a taka jest prawda – 
rozwija się trend pracy w domu przy 
komputerze, jeśli twórcy mogą sprze-
dawać swoje dzieła przez Internet, to 
jeśli ktoś jest dobry, znajdzie dla sie-
bie rynek w Chinach, choćby miesz-
kał w Nowogrodźcu. 

Mamy zresztą swoje własne, lwó-
weckie przykłady na twierdzenie, że 
małomiasteczkowość jest pojęciem 
oderwanym od miejsca zamieszkania. 
Kiedy jedziemy z naszym „produk-
tem naczelnym” to znaczy z Lwówec-
kim Latem Agatowym i organizujemy 
wystawy kamieni ozdobnych w wiel-
kim Szczecinie, Wrocławiu, czy tp., 
to w tamtych miejscach my jesteśmy 
potentatem „w sprawie”, jesteśmy dla 

naszych gospodarzy autorytetem, 
mającym w dorobku ponad 20 lat do-
świadczeń i wystawców z Chin i Azji. 
To prawda, że wystawy kamieni we 
Wrocławiu odbywają się w przesław-
nej Hali Stulecia, a u nas – w Rynku 

i w Sali Mieszczańskiej Ratusza, ale to 
my mamy w gronie wystawców Chiń-
czyków, czy Azjatów, a nie oni. 

– Małomiasteczkowość? – zasta-
nawia się nasz rozmówca z Lubo-
mierza, proszący o anonimowość, co 
uszanowaliśmy. – To dla mnie pojęcie 
oderwane od miejsca zamieszkania, 
niemniej istotne w sporym stopniu 

w sposobie postrzegania świata. Nie 
wiążę tego z adresem, a z potrzebami. 
Nie lekceważyłbym jednak utrudnień, 
wynikających z odległości od centrów 
życia. W niektórych przypadkach te 
trudności są wręcz nie do pokonania. 
Miałem dwóch znajomych, obaj nie-
źle fotografowali w czasach, kiedy to 
trzeba było umieć zrobić, to znaczy 
w okresie aparatów analogowych. Je-
den mieszkał w małym mieście, dru-
gi – w Warszawie. Ten drugi „załapał 
się” kilka razy przypadkowo na jakieś 
bankiety, pokazy mody, miał szansę 
dotrzeć szybko do wydawnictwa, czy 
redakcji. A że miał talent, to udało 
mu się trochę sprzedać, zdobyć zlece-
nia… Dziś jako uznany fotograf mody 
jeździ po całym świecie, bo szanujący 
się stylista, jak już zrobi wstrząsający 
wzór kostiumu kąpielowego bikini, 
to chociaż tego kostiumu w zasadzie 
nie widać, tak mało materiału zuży-
to na jego uszycie, to ten wzór musi 
być pokazany na modelce na pla-
ży w Malediwach, czy nad Morzem 
Czerwonym. Miał szczęście i ujaw-
nił talent we właściwym momencie. 
Ale… muszę też przyznać, że inny 
mój znajomy, także fotograf mieszka 
w mieście wielkości Gryfowa Śląskie-
go i jest wziętym fotografem sportów 
zimowych. Sam jeździ na nartach, 
więc dociera w miejsca, do których 
„zwykły” fotograf nie dojdzie. A że 
ma talent do szukania dynamicznych, 
atrakcyjnych ujęć, to angażowany jest 
do takich sesji w Szwajcarii, we Wło-
szech, czy w Austrii. Można powie-
dzieć, że czasami mieszkanie w więk-

szym mieście dodaje kilka punktów 
szans, ale nie przesądza o sukcesie. 

Najbardziej wyrazistym przykła-
dem tego, że małomiasteczkowość 
nie jest ciężarem, jeśli człowieka nie 
hamują kompleksy jest mieszkaniec 
Pogórza Izerskiego, a dokładnie – 
Pławnej Dolnej, to znaczy Dariusz 
Miliński. Autor ponad 200 wystaw  
swoich obrazów, znany ze swoich 
prac w wielu krajach nie tylko Euro-
py, przyjaciel wielu artystów, perfor-
mer, twórca spektakli teatrów ulicz-
nych… Miał szansę, którą otrzymał 
od prof. Bardiniego, mecenasa mło-
dych, nieznanych artystów, bowiem 
został skierowany do Paryża na rocz-
ne stypendium. Mógł zostać.

– Ale po co? – powiedział kiedyś 
zapytany o to, dlaczego nie poszukał 
miejsca dla siebie nad Loarą. – Ja je-
stem stąd, dokładnie z Sobieszowa. 
Tu mam swoje inspiracje, swój świat. 
Tu najlepiej pracuje moja wyobraź-
nia. Tu o czwartej rano pieje kogut, 
który mnie wprawdzie wkurza do 
białości, bo zdarza się, że chętnie bym 
pospał, ale ten kogut wprowadza jakiś 
rytm dnia. Wstaję wcześnie, maluję. 
Potem zbieram się i robię coś, co lu-
bię. I znowu maluję. To do mnie przy-
jeżdża „cały ten Paryż”, ludzie, którzy 
są zdolni, ale nie mieli szczęścia. Ja je 
mam. W Pławnej. To nawet nie jest 
miasteczko, a wieś, ale ten promocyj-
ny anons, który wystawiłem, gdy tu 
przyjechałem, że „Pławna to miejsce 
magiczne” jest wyjątkowo prawdzi-
wy. Nikt nikogo nie udaje. Nikt nie 
jest lepszy, niż jest, bo sąsiedzi i tak 
widzą, jaki jest naprawdę, więc nie 
ma sensu udawać. Jest miejsce na złe 
charaktery, i na bardzo dobrych ludzi. 
A tych „złych” nie ma wcale tak wielu, 
czasami okazuje się, że oni potrzebują 
choćby malutkiego zrozumienia i ak-
ceptacji, a szybko stają się lepsi. Jeśli 
chcę, to wyjeżdżam na narty do Au-
strii, ale nieczęsto mi się chce. Mam 
swoją sporą rodzinę, swoje oazy. Jak 
chcę hałasu, to jadę do dużego miasta, 
co bywa też przyjemne, jeśli nie trwa 
za długo. Bo moje miejsce jest tutaj, 
między starymi domami, które lubię 
rozbierać i układać na nowo. Pozosta-
ję pod urokiem izerskich domów sza-
chulcowych i przysłupowych, starych 
desek, starych belek i wszystkich tych 
zapachów. W Pławnej.

Olszyna – miejscowość z historią. 
Od niedawna miasto, to znaczy mia-
steczko. Kilkakrotnie mieliśmy okazję 
rozmawiać z burmistrzem, Leszkiem 
Leśko i nie sprawiał wrażenia po-
krzywdzonego przez los dlatego, że 
mieszka w niewielkim mieście, bę-
dącym jeszcze niedawno wsią. Po-
dobnie było w historii – to przecież 
z Olszyny wyjechał wynalazek, który 

M A ŁOM IA ST E C Z KOWO. . .
Małomiasteczkowość – to nic innego, jak stan świadomości

LUBOMIERZ
(rynek tuż przed  rewitalizacją)

ZAWIDÓW

SULIKÓW
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zrewolucjonizował „świat obiadów”, 
czyli …składany stół! Szeroko pisali-
śmy to tym w poprzednim numerze 
„Ech”, informując o działaniu jednego 
ze stowarzyszeń w sąsiedniej Olszynie 
Dolnej, promującego hasło „Olszyna 
– wioska na stole”. Dziś w miasteczku 
nie ma już OFM (Olszyńskich Fabryk 
Mebli), ale – w odróżnieniu od wielu 
wielkich miast – budynki tej fabry-
ki nie zostały zdewastowane, a służą 
innym profilom innej produkcji. – 
Nie stać nas na to, żeby marnować 
dorobek wielu pokoleń – mówi bur-
mistrz L. Leśko. – W małym mieście 
wszystko widać, więc każdy przykład 
marnotrawstwa też byłby dobrze wi-
doczny. Mamy za wiele prawdziwych 
potrzeb, żeby pozwalać na niezainte-
resowanie majątkiem. Nie mamy do-
stępu do wielomilionowych dotacji, 
ale wiemy, jak dobrze gospodarować 
tym, co mamy. I mnożyć nasz ma-
jątek, nie trwoniąc żadnej ku temu 
okazji. 

– Usłyszałam kiedyś taką sentencję 
– mówi Agnieszka Roczon z Zawido-
wa – „w dużym mieście można więcej 
zobaczyć, a w małym – więcej usły-
szeć”. Może to nie jest wyjątkowo pre-
cyzyjne, ale w części daje odpowiedź 
na pytanie. Kiedy ktoś na spokojnie 
zastanowi się, czy wygodniej mu jest 
żyć w Zawidowie, czy w Nowym Jor-
ku, to – jeśli jest uczciwy i przeana-
lizuje wszystkie „za” i „przeciw”, to 
pewnie zdarzy się co najmniej chwila 
zawahania. Jeśli chciałabym wsiąść na 
rower i pojechać do Czech, to taka 
„wyprawa” zabierze mi dokładnie… 
2 minuty. Do Niemiec mam trochę 
dalej, ale bez żadnych problemów 
odwiedzę w jednym dniu oba te kra-
je i zdążę wrócić do siebie na kola-
cję. Mieszkaniec Warszawy będzie 
półtorej godziny wyjeżdżał z mia-
sta… W małym mieście wszyscy się 
znają, co ma swoje dobre, chociaż 
miewa i złe strony. To miłe, kiedy 
ktoś nie całkiem znajomy, odkłoni 
się, uśmiechnie. W dużych miastach 
sąsiedzi z jednej klatki się nie znają. 
Można się więc tutaj po prostu czuć 
bezpieczniej. Chociaż ludziom, któ-
rzy chcieliby być całkiem anonimowi 
może w małych miastach być ciasno. 
W małym mieście każda inwestycja 
jest przedmiotem zainteresowania, 
czasami dumy, niemal wszystkich. 
Jest dostrzegana, bo „nasza wspól-
na”. Oczywiście, że zawsze zdarzy się 
ktoś, komu się nic nie podoba, ale to 
jest rzadsze. A duże miasta? Z jednej 

strony to „place nieustannej budowy”, 
bo pieniędzy wielkie samorządy mają 
sporo, ale radości z tych inwestycji 
jest nieporównanie mniej. Zresztą 
z naprawdę wielkich, jak stadiony, 
korzystają częściej przyjezdni, niż 
sami mieszkańcy. W małych łatwiej 
jest skupić ludzi wokół inicjatyw 
lokalnych. Oczywiście, muszą być 
„trafione” i potrzebne, ale tu się liczy 
złotówki i nikt nie wywala fortun na 
jakieś głupoty, choćby dlatego, że tych 
fortun tu nie ma. Ludzie są szybciej 
i dokładniej rozpoznawalni, więc nie 
uchowa się za długo jakiś pozer.

– I rzeczywiście – podkreśla  
A. Roczon – Internet przewrócił całe 
to wartościowanie „małomiasteczko-

wości’ i „wielkomiejskości”. Kto chce, 
sięga do wzorów świata. Jednemu 
bardziej imponuje Doda, drugiemu 
– „kardaszjanki”, ale z punktu widze-
nia Zawidowa, Wlenia, czy Sulikowa 
dystans do obu jest taki sam. I jedna 
i drugie „gdzieś tam” są, robią sobie 
operacje, przeżywają jakieś tragedie, 
bo im pryszcz wyskoczył… ot, takie 
opowiastki dla dorosłych. Na wsi 
i w małym mieście ludzie nie muszą 
nikogo udawać, zresztą to wygląda-
łoby śmiesznie. Nie ma celebryctwa, 
bo nie ma ani komu, ani przed kim 
udawać kogoś innego. Ludzie zako-
chują się obecnie w „slow food”, „flow 
land”, czy podobnie niespiesznych za-
jęciach, ale żeby po to sięgnąć w du-
żych miastach, to… trzeba wyjechać 
do małych! W dużych to się po prostu 
nie zmieści, żadne „slow” i flow” nie 
ma szans, pomimo najprawdziwszych 
tęsknot za nimi.

– Oczywiście – przyznaje A. Ro-

czon – są sprawy, które w dużych 
miastach można załatwić szybciej – 
dostęp do lekarza, do dużego sklepu 
(choć placówki handlowe wielkich 
sieci zaglądają już do małych miast). 
Ludzie tęsknią za dobrą szkołą, upa-
trując w mieście lepszych, niż są na 
wsi. To nie jest prawda, że „większe 
jest lepsze”. W małych miejscowo-
ściach wystarczy jeden nauczyciel pa-
sjonat, by cała szkoła chciała się uczyć 
jego przedmiotu. A konkludując – sa-
mochód i Internet zrewolucjonizowa-
ły przestrzeń, dystans i możliwości. 
Jeśli w ogóle można mówić o mało-
miasteczkowości, jako czymś gor-
szym, to tylko w sferze mentalności. 

– Mieszkania w niewielkim mie-

ście – powiedziała nam rozmówczyni 
z Nowogrodźca – nie można oceniać 
jednoznacznie, ma ono swoje plusy 
i minusy. Nie umiem tego ocenić tym 
bardziej, że w wielkim nie mieszka-
łam, ale też nie zamierzam się wypro-
wadzać, nie mam takich marzeń. To, 
że w małym mieście wszyscy się znają 
jest pewną uciążliwością, jednak też 
ma trochę zalet. Łatwiej o plotkę, ale 
też łatwiej ją zdementować. Zresztą… 
w czasach, kiedy internetowy hejt tak 
bardzo się rozpowszechnił i tak bar-
dzo może skrzywdzić ludzi, to „mało-
miasteczkowa plotka” wydaje się być 
relatywnie mniejszą uciążliwością. 
Kiedy jadę, choćby na kilka godzin, 
do większego miasta, czuję się póź-
niej znużona zgiełkiem. Pewnie moż-
na się do tego przyzwyczaić, ale czy 
koniecznie trzeba się przyzwyczajać 
do negatywów? Małe miasta podle-
gają krytyce głównie z powodu tro-
chę naciąganej teorii o tym, że w nich 

ograniczony jest dostęp do placówek 
kultury. Akurat w Nowogrodźcu chy-
ba nie można na to narzekać, podob-
nie jak i na imprezy. Festiwal muzyki 
Schnabla jest imprezą, która ściąga 
do nas widzów z wielu miejscowości. 
A ponadto – Święto Chleba w Mi-
likowie, Peczenica w Gościszowie, 
Jarmark Garncarski „Wielki Garniec 
nad Kwisą” (w tym roku 16 – 17.08.) 
i in. to okazje do naprawdę dobrej 
rozrywki i relaksu. Oddany właśnie 
nowy obiekt ośrodka kultury pozwala 
na większy rozmach i łatwiejszą lo-
gistykę różnych przedsięwzięć, więc 
niewykluczone, że będzie ich więcej. 
A jeśli ktoś bardzo chce, to wyjaz-
dy do Bolesławca, czy Zgorzelca nie 
zajmują nawet pół godziny, to chyba 
mniej, niż w granicach choćby Wro-
cławia. Czy to jest miara „ogranicze-
nia dostępu”? 

– „Małomiasteczkowość” jest bar-
dzo interesującym zjawiskiem, a pio-
senka Dawida Posiadły zawiera kilka 
fantastycznych wersów – powiedział 
burmistrz Gryfowa Śląskiego, Olgierd 
Poniźnik. – Dla przykładu: „jadę 
do domu sam…”, to zdanie świet-
nie ilustrujące relacje międzyludz-

kie. Niektórzy, goniąc za mirażami 
wielkomiejskości, zostają w dużych 
miastach, w których czują się trochę 
zagubieni, choć czasami zgrywają 
chojraków. Inni wracają, uznając, że 
taki wyjazd jest jak scenka z klipu do 
tej piosenki, o przesadzaniu duże-
go drzewa. Takie drzewa rzadko się 
przyjmują w nowych miejscach. Jak 
ludzie… Ale to prawda, że są plusy 
i minusy małych miast. Do plusów 
zaliczam, że można tu znać wszyst-
kich i wszystko, że blisko się ma ro-
dzinę i przyjaciół, że życie jest tańsze. 
Gdyby w Gryfowie ktoś proponował 
kawę za 12 zł, to miałby problem ze 
sprzedażą, a w Warszawie to jest bar-
dzo umiarkowana cena. I spokój, ci-
sza, bliskość zieleni… to walory ma-
łych miasteczek. W kwadrans mogę 

pojechać do swego domu rodzinnego 
na wsi i z godzinkę pokosić, co mnie 
uspokaja. W dużym mieście kwa-
drans wyjeżdżałbym z parkingu…

– Ale… – kontynuuje O. Poniźnik 
– są i minusy. To brak rozrywek „na 
wyciągnięcie ręki”. Tutaj spontanicz-
nie niewiele da się zrobić. A z punktu 
widzenia burmistrza – spory kłopot 
ze znalezieniem inwestorów, którzy 
szukają łatwej podaży rąk do pracy. 
Z drugiej strony – prawdziwy pro-
blem ze znalezieniem pracy dla lu-
dzi z niższym wykształceniem, któ-
rzy zawsze gdzieś w dużym mieście 
by się zaczepili. Ale to wszystko nie 
oznacza, że „małomiasteczkowość” 
jest bagażem nie do uniesienia. To po 
prostu inny styl pracy i życia. Nie gor-
szy, nie lepszy. Inny.

– Tu też – kończy O. Poniź-
nik – zdarzają się sytuacje, które 
w większym mieście nie mają prawa 
zaistnieć. „Jak to dobrze, że pana spot- 
kałem” – słyszę czasami w sklepie, 
bo ktoś chce mi na coś się poskarżyć. 
Albo zaprowadzić do miejsca, w któ-
rym – jego zdaniem – dzieje się nie-
dobrze. Przecież nikomu nie powiem, 
że jest godzina 18 w środę, a ja przyj-
muję interesantów w poniedziałki 

o godz. 13.00. Idę, oglądam, przyjmu-
ję uwagi… Takie spotkania uliczne to 
bardzo dobry sposób na poznawanie 
problemów miasta, takich widocz-
nych tylko z „poziomu chodnika”. 
W urzędzie, za biurkiem, otoczony 
sekretariatami, specjalistami, itp. pre-
zydent dużego miasta tylko z rzadka 
może sobie pozwolić na przypadkowe 
spotkanie przy półkach z serem, czy 
wędliną. W mniejszych jest to niemal 
codzienność. A z czasem tekst: „jak to 
dobrze, że pana spotkałem” – zaczyna 
być przyjemny, bo to oznacza rodzaj 
zaufania. 

Czekamy na listy, opinie i uwagi. 
Co dobrego tkwi w małomiasteczko-
wości. Za najciekawsze teksty czekają 
nagrody.

M A ŁOM IA ST E C Z KOWO. . .
GRYFÓW ŚLĄSKI

WLEŃ

OLSZYNA

POBIEDNA
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Opis projektu:

Digitalizacja procesów, wykorzy-
stanie techniki na bazie czujników 
lub systemów lokalizacyjnych odgry-
wa coraz większą rolę także w rolnic-
twie. Dzięki inteligentnym rozwią-
zaniom systemy biologiczne będą 
dokładniej zagospodarowywane. 
Wynikają z tego pozytywne efekty dla 
środowiska, zasobów naturalnych, 
zwierząt użytkowych, konsumentów, 
ale też dla samych rolników. Znajdu-
jemy się dopiero w fazie początko-
wej rozwoju. Rolnictwo 4.0 oznacza 
cyfrową transformację w rolnictwie. 
Mały projekt ukierunkowuje spotka-
nia i wymianę fachową na aktualny 
rozwój w tym zakresie. Wskazany 
zostanie efekt procesów innowa-
cyjnych w gospodarce rolnej oraz 

ich istotność systemowa dla bioróż-
norodności i żyzności gleby. W celu 
zagwarantowania osiągnięcia celów 
fachowych, niezbędne jest włącznie 
w działania dwóch lokalizacji znajdu-
jących się poza Euroregionem.

Borna organizuje Dożynki Sak-
sońskie. Ta obszerna platforma jest 
niezbędna do efektywnej wymiany fa-
chowej oraz oddziaływania na szero-
ką skalę. Köllitsch, jako gospodarstwo 
dydaktyczno – badawcze, oprócz po-
wierzchni dysponuje również ważną 
infrastrukturą.

 
Cel projektu:

Celem jest wzrost świadomości 
oraz poprawa wymiany doświadczeń 
odnośnie innowacyjnych procesów 
gospodarki rolnej.

Działania:
• Dni Pola w Saksonii i na Dolnym Śląsku 
• Prezentacja na dożynkach w Sulikowie 
i miejscowości Borna
• Warsztaty zimowe 
 
Czas trwania projektu:
01.04.2019 – 31.03.2020 
 
Partner projektu:
Christlich-Soziales Bildungswerk Sach-
sen e.V. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia-Partnerstwo Izerskie 
 
Imprezy:   Dzien pola Baruth 23.05.19 
 
Strona internetowa  www.glebainfo.eu
Mały projekt jest współfinansowany przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego. 

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 

23 maja 2019 roku odby-
ły się dni pola w Baruth – na 
poletkach doświadczalnych na glebach delu-
wialnych. W warsztatach wzięli udział rolnicy 
polscy i saksońscy. Zaprezentowano krajowe 
próby odmianowe, przekazano informacje 
o doświadczeniach w zastosowaniu nawozów, 
zapoznano się z wynikami badań dotyczącymi 
długoterminowego nawadniania, przeprowa-
dzonymi testami z zastosowania fungicydów. 
Pokazano również mieszanki kwitnące i zapre-
zentowano uprawę na glebach deluwialnych.

Spotkanie zakończyło się wspólną wymiana 
doświadczeń i zaproszeniem na kolejne dni 
pola po stronie polskiej.

07.06.2019r. w Sulikowie odbyły się Dni Pola – na poletkach do-
świadczalnych odmian rzepaku. Uczestnikami byli rolnicy z Saksonii i Polski. Była to kolejna 
wymiana doświadczeń w uprawach rzepaku, zastosowania nawożenia i ochrony upraw i ich plo-
nowania. Rolnicy prowadzili merytoryczne dyskusje i wymieniali się swoimi doświadczeniami. 

Projekty inne realizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie
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DNI POLA W SAKSONII I NA DOLNYM ŚLĄSKU 
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„ RAZEM I DLA SIEBIE DLA TURYSTYKI WIEJSKIEJ W EUROREGIONIE NYSA”

 Sulików 12.09.2019 r. 
Warsztaty Polowe z Kukurydzą i Soją odbyły się w Sulikowie na poletkach prowadzonych przez 

WORPOL Studniska Dolne. Odbyła się prezentacja kolekcji 34 odmian kukurydzy firm hodowla-
nych: Euralis, Limagrian, Maïsadour, Monsanto, Saaten Union, Syngenta, Saatbau Polska, RAGT, 
Caussade, IGP.

Oceniona została skuteczność zabiegów chemicznych i nawozowych produktami firmy BASF, 
Syngenta i Adob. 

Prezentacja zastosowania biostymulatorów firmy Agrarius w uprawie kukurydzy.
Prezentacja kolekcji 10 odmian soi firm hodowlanych: Prograin Zia, Saatbau Polska, IGP, Dan-

ko i Saaten Union.
Uczestnikami warsztatów byli rolnicy polscy i saksońscy. Dużym zainteresowaniem  cieszyły 

się poletka z uprawą soi, jest to roślina, która od niedawna wróciła do upraw, w gospodarstwach 
rolnych. Uprawa wpływa na poprawę dochodowości gospodarstw, zapotrzebowanie na ziarno soi 
rośnie na rynku. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami żywo dyskutowali o uprawie, szkod-
nikach i możliwościach sprzedaży ziarna. Było to ostatnie spotkanie w ramach cyklu Dni Pola. 
W okresie zimowym odbędą się warsztaty, na które już dziś zapraszamy.
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19 czerwiec 2019 r. DNI POLA 
Gospodarstwo dydaktyczno-doświadczalne (LVG) Köllitsch, rezerwat przyrody „Alte Elbe-Ka-

thewitz”
Głównym tematem „Dnia pola” są doświadczenia i pokazy związane z rolnictwem ekologicz-

nym.
W LVG Köllitsch od 2000 roku, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego uprawianych jest 

48 ha gruntów ornych oraz 42 ha użytków zielonych. W ramach płodozmianu typowego dla go-
spodarstw z hodowlą zwierząt (1. lucerna – 2. lucerna –3. kukurydza na kiszonkę – 4. pszenica 
ozima – 5. Owies lub owies – peluszka (groch polny) – mieszanka – 6. pszenica ozima) badane są 
różne aspekty związane z ekologiczna uprawą roślin, będące uzupełnieniem poletek doświadczal-
nych w Nossen.

– Doświadczenia LVG z rolnictwem ekologicznym
– Transfer azotu z przeorania lucerny do kolejnej uprawy – kukurydzy na kiszonkę i pszenica 

ozima
– Wykorzystanie lucerny jako wsiewki w zbożach
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– Uprawa mieszanki owsa i peluszki oraz pszenicy ozimej i grochu ozimego
Grupa polskich rolników uczestniczyła w dniach pola, uczestnicy wymienili się doświadczenia-

mi, po obejrzeniu poletek dyskutowali o nowoczesnym rolnictwie i zastosowaniu roślin do upraw 
ekologicznych.

Projekt dofinansowany 
w ramach Funduszu 

Małych Projektów (FMP) 
INTERREG Polska-Saksonia 

2014-2020
Projekt realizowany jest przez Saksońskie 

Chrześcijańsko-Społeczne Stowarzyszenie 
Edukacyjne (CSB), którego Partnerem jest Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania – Part-
nerstwo Izerskie. Celem projektu jest promocja 
turystyki wiejskiej na obszarze Partnerów reali-
zujących projekt. W ramach projektu odbędą 
się wizyty u Partnerów z udziałem w wydarze-
niach, na których będzie promowana turystyka 
wiejska. W wydarzeniach wezmą udział ręko-
dzielnicy, wytwórcy, zespoły folklorystyczne, 
producenci produktów lokalnych. Wykorzy-
stane zostaną skarby środowiskowe i kulturowe 
w Euroregionie, które mają wpłynąć na zwięk-
szenie rozpoznawalności wśród mieszkańców 
oraz zaprezentowanie potencjalnym turystom 
specyfiki regionu. Wydana zostanie mapa i kar-
ty pamiątkowe przedstawiające miejsca, trasy 
ciekawych miejsc które można u Partnerów 
odwiedzić. 

DOŻYNKI W GIEBUŁTOWIE
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cowych, pielęgnować, przechowy-
wać owoce oraz poznać ich wartości 
kulinarne.

W roku 2020 będziemy oznaczać 
owoce oraz wiek starych drzew owo-
cowych rosnących na obszarze reali-
zacji projektu. Zapraszamy serdecz-
nie do udziału w realizacji naszego 
projektu, możemy uzyskać bardzo 
ciekawe informacje i wiedzę. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na nasz apel 
i dostarczyli owoce do oznaczenia. 

Tytuł projektu: „Edukacja w celu 
zachowania starych saksońskich  
i polskich odmian owoców w regio-
nie przygranicznym”

Nazwa programu: Regionalny 
Program Operacyjny

Program Współpracy INTERREG  
Polska – Saksonia 2014-2020 

Beneficjent: Sächsische Landessti-
ftung Natur und Umwelt – Niemcy

Partner:   Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania – Partnerstwo Izer-
skie – Polska

Oś priorytetowa: Edukacja trans-
graniczna

Cele i rezultaty projektu: celem 
projektu jest inwentaryzacja, identy-
fikacja starych saksońskich i polskich 
odmian owoców, powstanie sadów 
modelowych, sadów żywych muze-
ów, szkolenia z zakresu szczepienia 
drzew, pielęgnacji sadów, ochrony 
sadów przed szkodnikami, prze-
chowywania owoców, zastosowania 
owoców w kuchni, udostepnienie 
sadów dla mieszkańców i turystów. 
Zachowanie starych odmian na ob-
szarze realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: czer-
wiec 2019 do kwiecień 2021

Wartość projektu: 461691,80 Euro
Dofinansowanie z Unii Europej-

skiej: 85%

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Sachsische Landes-
stiftung Natur und Umwelt reali-
zuje projekt pn. ,,Edukacja w celu 
zachowania starych saksońskich 
i polskich odmian owoców w re-
gionie przygranicznym” w ramach 
programu Interreg Polska-Sakso-
nia 2014-2020. Celem projektu jest 
kształcenie i szkolenie osób młodych 
i społeczeństwa w celu zachowania 
starych saksońskich i polskich od-
mian drzew owocowych oraz poka-
zanie ich wartości dla turystycznego 
i ekonomicznego rozwoju pograni-
cza. 

Tradycyjne sady owocowe to cha-
rakterystyczne elementy otwartego 
krajobrazu kulturowego. Są to ważne 
biotopy, które łączą ze sobą obszary 
zamieszkałe, grunty orne i obsza-
ry leśne, i dzięki temu umożliwiają 
wymianę gatunków oraz ich prze-
trwanie. W istotnym stopniu dają 
również możliwość doświadczania 
przyrody oraz przyczyniają się do 
poprawy atrakcyjności regionu.  

Aktualne starania związane z ob-
jęciem ich ochroną, inicjatywy osób 
prywatnych, stowarzyszeń i zrzeszeń 
w celu uświadamiania, zachowania 
i spowolnienia postępujących strat 
oraz ich różnorodności gatunkowej 
i odmianowej, jednak nie były w sta-
nie ich zatrzymać. Nadal spotykamy 
się z wycinką drzew owocowych 
starych odmian. Ze względu na ko-
nieczność pielęgnowania i wykorzy-
stania niezbędnej wiedzy specjali-
stycznej, której właściciele prywatni 
i gminy najczęściej nie posiadają, ich 
ochrona i zachowanie są utrudnio-
ne. W obu krajach brakuje młodych 
specjalistów. W związku z tym celem 
projektu jest przybliżenie młodym 
ludziom „zielonej tematyki” i „zielo-
nych zawodów”, i przygotowanie dla 
nich odpowiednich ofert kształcenia 
i szkoleń. Rozdrobniona struktura 
tradycyjnych sadów oraz zbiór owo-
ców wymagający dużo czasu i pracy  
ogranicza ekonomikę gospodarowa-
nia i korzystanie z owoców z trady-

cyjnych sadów. W celu zwrócenia 
uwagi na wartość trzeba jednak szu-
kać też innych dróg, np. turystycz-
nych i w zakresie edukacji ekologicz-
nej, należy również poprawić stopień 
zaangażowania społecznego.

W ramach projektu zostaną utwo-
rzone 3 sady modelowe, jeden sad 
jako muzeum, tam będą zgromadzo-
ne odmiany służące do pozyskiwania 
zrazów i prowadzone szkolenia dla 
mieszkańców z zakresu zakładania 
sadów, posadzone zostaną drzewa, 
które służyć będą okolicznym miesz-
kańcom i turystom. Drzewa zostaną 
opatrzone kodami QR, co pozwoli 
odwiedzającym korzystać z aplikacji 
mobilnej, w której zawarte będą in-
formacje o danym gatunku drzewa 
i jego owocach.  Przeprowadzone zo-
staną bezpłatne szkolenia i warsztaty 
dla osób zainteresowanych ochroną, 
pielęgnacją i szczepieniem drzew, 
przechowywaniem owoców oraz za-
kładaniem sadów owocowych. Prze-
prowadzona zostanie analiza odmian 
genetycznych drzew znajdujących się 
na naszym obszarze. Zebrane in-
formacje posłużą do opracowania 
i wydania dwujęzycznego studium 
o starych odmianach polskich i sak-
sońskich drzew owocowych.

Zapraszamy do współpracy miesz-
kańców obszaru LGD a zwłaszcza 
powiatu lwóweckiego, lubańskiego   
które są zainteresowane udziałem 
w projekcie i którzy posiadają na 
obszarze swoich posesji stare drzewa 
owocowe. 

Jeśli jesteś ciekawy jakie gatunki 
jabłek rosną na Twoich drzewach, 
chcesz poznać ich odmiany i właści-
wości to zapraszamy do kontaktu!

Jeśli chcesz uzyskać więcej infor-
macji lub nie możesz przyjechać oso-
biście zapraszamy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania ,,Partnerstwo Izerskie”

Ubocze 300, 
59-620 Gryfów Śląski

Kom.  603 087 441
promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Stare, zdrowe sady

JARMARK EKOLOGICZNY W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

W dniu 27 września w Bad 
Muskau (Mużaków) uczestni-
czyliśmy w Środkowoeuropejskich 
dniach Pomologów. Uczestnikami 
dni byli pomologowie z Niemiec, 
Czech i Polski. Na spotkanie zawieź-
liśmy owoce z drzew jabłoni, które 
dostarczyli nam mieszkańcy naszego 
obszaru na którym realizowany jest 
projekt. Po zakończonych prezen-
tacjach odbyło się oznaczanie owo-
ców czyli ustalenie odmiany jabłoni. 
Ze strony polskiej udział brał ekspert 
Grzegorz Hodun z Instytutu Ogrod-
nictwa w Skierniewicach. Zapro-
ponowaliśmy współpracę w grupie 
roboczej przy realizacji naszego pro-
jektu, która została przyjęta. Przy-
wiezione owoce zostały oznaczone, 
przygotowywany jest materiał,  w na-
stępnym numerze poinformujemy 
o wynikach. Na naszej stronie inter-
netowej www.lgdpartnerstwoizer-
skie.pl w zakładce sady będziemy 
umieszczać informację o postępach 
w projekcie, umieszczać informa-
cje o planowanych szkoleniach dla 
mieszkańców, którzy chcieliby na-
uczyć się szczepić drzewa, zakładać 
sady z starych odmian drzew owo-

GALA IZERSKA
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Efekty działań PROW 2014-2020 na terenie LGD Partnerstwo Izerskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” od grudnia 2016 roku przeprowadziło już 12 naborów wniosków na dzia-
łania PROW 2014-2020. Chcielibyśmy zaprezentować kolejne efekty realizacji operacji z zakresu działań:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

1. Rodzaj ogłoszenia:konkurs

2. Termin składania wnio-
sków: od 09.10.2019 r. do dnia 
23.10.2019. w godzinach 8:00 – 
16:00.

3. Miejsce składania wnio-
sków: Beneficjenci zainteresowa-
ni udziałem w konkursie składają 
wypełnione wnioski wraz z za-
łącznikami osobiście albo przez 
pełnomocnika albo przez oso-
bę uprawnioną do reprezentacji 
w biurze Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, które mieści 
się w Uboczu 300 (II piętro), 59-
620 Gryfów Śląski 

•	 Wniosek wraz z załącznikami 
należy składać na odpowied-
nich, aktualnie obowiązujących 
formularzach: w 2 egzempla-
rzach w wersji papierowej oraz 
wniosek w wersji elektronicznej 
na nośniku.  Wersja papierowa 
i elektroniczna wniosku muszą 
być tożsame. Oba egzemplarze 
pozostawiane są w LGD.

•	 Wnioskodawca powinien po-
siadać własny egzemplarz, na 
którym uzyska potwierdzenie 
wpływu (który zostanie zwró-
cona Wnioskodawcy z potwier-
dzeniem złożenia wniosku do 
LGD), Pracownik Biura LGD 
potwierdza przyjęcie wniosku 
umieszczając na każdym egzem-
plarzu: pieczęć LGD, datę i go-
dzinę złożenia wniosku, podpis 
przyjmującego wniosek oraz 
indywidualny numer sprawy 
nadany przez LGD.

•	 Wniosek powinien być złożony 
w dwóch skoroszytach, a wersja 
elektroniczna w  papierowej ko-
percie. 
Ważne: 
Kopie dokumentów dołącza się 

w formie kopii:
– potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem przez pracownika 
LGD, 

– lub podmiot, który wydał doku-
ment,

– lub w formie kopii poświadczo-
nych za zgodność z oryginałem 
przez Notariusza,

4. Forma wsparcia: Premia – ry-
czałt na podejmowanie działalności 
gospodarczej w wysokości 100 000 
zł wypłacana w dwóch transzach;

5. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim objętym strate-
gią rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w rozumieniu 
art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i  Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchy-
lającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej 
„LSR”, przez:

a) podejmowanie działalności 
gospodarczej,

Cele z Lokalnej Strategii Rozwo-
ju: 

Cel ogólny 1„Obszar Partnerstwa 
Izerskiego rozwinięty gospodarczo”, 

Cel szczegółowy 1.1. „Obszar 
o rozwiniętej przedsiębiorczości 
w oparciu o lokalne zasoby z zacho-
waniem zasad ochrony środowiska”, 

Przedsięwzięcie 1.1.1. „Tworze-
nie nowych podmiotów gospodar-
czych z uwzględnieniem osób z grup 
defaworyzowanych”

6. Planowany wskaźnik do 
osiągnięcia: 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębior-
stwa – 16 szt. 

7. Warunki udzielenia wspar-
cia obowiązujące w ramach nabo-
ru: 
a) Złożenie kompletu wymaganej 

dokumentacji w miejscu i termi-
nie podanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną 
Strategią Rozwoju Stowarzysze-
nia LGD Partnerstwo Izerskie 

c) Zgodność operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru operacji, oraz 
uzyskanie minimalnej liczby 
punktów.

d) Zgodność operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi 
w PROW na lata 2014-2020.

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie 

pomocy wraz z kompletem za-
łączników,

b) formularz opisu zgodności opera-
cji z lokalnymi kryteriami wybo-
ru.

9. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ra-

mach naboru wynosi 1 600 000,00 zł

10. Doradztwo: Punkty za do-
radztwo uzyskują Beneficjenci, któ-
rzy skorzystają z doradztwa do dane-
go naboru w terminie od publikacji 
ogłoszenia do dnia 16.10.2019 r. 

11. Lokalne kryteria wyboru 
operacji dla operacji realizowanych 
na obszarze objętym LSR realizo-
wanych przez inne podmioty niż 
LGD. 

Nr ogłoszenia o naborze: 3/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH
– Operacja dotyczy działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem lo-
kalnych zasobów 

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)                                          
– Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie miejsc pracy w przelicze-
niu na pełen etat średniorocznie 

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga 
oceny 2)

– Czy wnioskodawca jest osobą 
z grupy defaworyzowanej lub two-
rzy miejsce pracy dla w/w grupy 
(bezrobotni, osoby powyżej 50 roku 
życia, osoby poniżej 35 roku życia 
oraz kobiety)

(0 lub 3 – waga oceny 2)
– Operacja ma charakter innowa-

cyjny
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga 

oceny 3)
– Zastosowanie rozwiązań sprzy-

jających ochronie środowiska i kli-
matu 

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 3)
– Udział wkładu własnego w re-

alizację operacji
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga 

oceny 1)
– Wniosek jest kompletny, Biz-

nesplan jest racjonalny, realny oraz 
niebudzący wątpliwości 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Beneficjent korzystał z doradz-

twa i/lub uczestniczył w szkoleniu
 (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Operacja będzie realizowana 

w miejscowości zamieszkałej przez 
nie więcej niż 5 000 mieszkań-
ców  

(0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

Jeden wniosek może otrzymać 
maksymalnie 51 pkt. Średnia wa-
żona median ocen x zawiera się 
w  przedziale <0,00 – 6,00>, przy 
czym aby otrzymać dofinansowanie 
wnioskodawca musi uzyskać ocenę 
min. 2,47

W przypadku uzyskania jedna-
kowej ilości punktów przez dwie 

lub więcej operacji o kolejności 
na liście wybranych lub nie wy-
branych decyduje data i godzina 
złożonego wniosku.

12. Informację o miejscu za-
mieszczenia dokumentów 

a) Procedury wyboru i oceny 
operacji w ramach LSR oraz Lo-
kalne kryteria wyboru operacji 
oraz Strategia Rozwoju Lokalne-
go Kierowanego przez Społecz-
ność w  ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (LSR)dostępne są na 
jej stronie internetowej www.lgd-
partnerstwoizerskie.pl w  zakładce 
Strategia/Kryteria i procedury  
oraz  Realizacja LSR/Nabory 

b) Formularze wniosku 
o udzielenie wsparcia i wniosku 
o płatność oraz instrukcje wypeł-
niania wniosków, oraz formularz 
umowy o udzielenie wsparcia 
dostępny jest na jej stronie inter-
netowej www.arimr.gov.pl, www.
umwd.pl oraz na www.lgdpartner-
stwoizerskie.pl w zakładce Reali-
zacja LSR/Wnioski  oraz  Realiza-
cja LSR/Nabory

c) Dokumenty są również do-
stępne w formie papierowej w Biu-
rze LGD i wydawane na żądanie 
osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje doty-
czące naboru, można uzyskać od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 16:00 w biurze LGD miesz-
czącym się w Uboczu 300, tel. 75 
78 13 163, email: biuro@lgdpart-
nerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” za-
pewnia bezpłatną pomoc w przy-
gotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie 
wniosku odpowiada Wniosko-
dawca
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Najmłodszym naszym gościem był 
czterolatek, świetnie trzyma się na 
desce, najstarszy miał ponad 60 lat 
i jest lepszy od wielu zdecydowanie 
młodszych od niego. Wake boarding 
to sport dla każdego, chociaż nie każ-
dy się z nim zaprzyjaźni. Nie tylko 
nie wolno bać się wody, ale trzeba ją 
po prostu polubić…

Wake boarding to – w dużym 
uproszczeniu bardziej dynamiczny 
rodzaj surfingu. Bardziej, bo sur-
fer korzysta tylko z szybkości fali, 
a uprawiający wake boarding daje 
się ciągnąć przez motorówkę, albo 
też nabiera pędu trzymając się liny, 
która ciągnie go po powierzchni 
wody. Przywykliśmy oglądać wake 
boarding organizowany na jeziorach 
mazurskich lub wręcz w ciepłych 
krajach, okazuje się, że można za-
kosztować, nauczyć się i polubić ten 
sport w… Rakowicach Małych pod 
Lwówkiem Śląskim!

– Wszyscy, którzy lubią sporty 
„deskowe”, to znaczy snowboard, 
czy surfing, wcześniej czy później 
zainteresują się Wake boardingiem – 
wyjaśniają nam twórcy tej przystani,  
państwo Polaczewscy. – Postanowi-
liśmy zainwestować czas i pienią-
dze w ten pomysł, choć nie można 
uważać go za źródło utrzymania, bo 
w Polsce sezon na sporty wodne to 
raptem cztery miesiące. Ale to jest 
ekscytujące i naprawdę wartościowe, 
więc zdecydowaliśmy się na poko-
nanie rozmaitych trudności, bo to 
niby woda, a papierów… „całe mo-
rze”. Gmina wsparła nas w kwestiach 
dzierżawy i załatwienia części spraw, 

bo z pewnością to jest atrakcja, do 
której ściąga wiele osób z odległych 
stron.  A o ile ten sport jest obecny 

na Pomorzu czy na Mazurach, trochę 
na Śląsku, to na Dolnym Śląsku chy-
ba tylko w jednym, czy dwóch miej-
scach. W Rakowicach, choć akwen, 
na którym prowadzimy zajęcia nie 
jest zbyt duży, magnesem jest czysta 
woda, w której żyją nawet raki (a one 

w mętnej nie wytrzymują). Zresztą – 
gdzie mają żyć raki, jeśli nie w Rako-
wicach?

Wydawałoby się, że takie akweny, 
jak zalewy – Pilchowicki, Leśniański, 
czy Złotnicki mogłyby też być świet-
ne dla wake boardingu, ale… – Nie 
są świetne – mówią specjaliści – bo-

wiem niestabilny jest poziom wody, 
a poza tym tam woda zakwita. Wy-
robiska w Rakowicach mają wodę 
czystą i jej poziom jest stały. Latem, 
szczególnie w upalne dni, ludzi jest 
tyle, ile na plaży w Mielnie. A lata 
ostatnio są gorące i może dlatego 
popularyzacja sportu jest ostatnia 
łatwiejsza.

Ale nie tylko chęć wyczynu ścią-
ga tu zwolenników wake boardingu. 
Zdarzyło się już kilka razy, że w taki 
sposób organizowane są – właśnie 
tutaj! – wieczory panieńskie i kawa-
lerskie, a przyjeżdżają na nie goście 
z Katowic, czy Szczecina i bawią się 
świetnie. O szczegóły innych – poza 
wodnymi – zabaw w trakcie tych 
wieczorów woleliśmy nie pytać.

W Rakowicach Małych trasa wake 
boardingu liczy dokładnie 190 m. 
Ćwiczący pokonuje ją ciągnięty liną 
w jedną i drugą stronę. Istnieje moż-
liwość rozbudowy instalacji, wysta-
wienia słupów, po których będzie 
biegła lina i wówczas można wydłu-
żyć trasę, ale to już inwestycja, której 
koszty przekraczają – na razie przy-
najmniej – możliwości inwestorów. – 
Skupiamy się na promocji tego zaję-
cia – mówią. – Zapewne uda się nam 
po akceptacji Gminy rozreklamować 
naszą działalność w trakcie kolejne-
go Lwóweckiego Lata Agatowego i li-
czymy na to, że niektórzy goście LLA 

przyjadą później do nas, choćby po 
to, żeby zobaczyć. A może na jakieś 
imprezy, bo kilkakrotnie w trakcie 
sezonu organizujemy coś w rodzaju 
„Bahama Party”, gdzie przy dobrej 
muzyce można trochę poszaleć na 
twardym gruncie.

– Może rzeczywiście produkcja 
charakterystycznej dla Bolesławca 
i Nowogrodźca kamionki zdobionej 
stempelkami przyniosłoby szybciej 
sukces finansowy – mówi Jacek Ci-
choń z Pisarzowic. – Ceramika „bo-
lesławiecka” dobrze się sprzedaje, 
kilkanaście lat intensywnej promocji 
zrobiło swoje, ale… dla nas, miesz-
kających na skraju Górnych Łużyc, 
historycznej krainy znanej raczej 
z porcelany, właśnie ona jest magicz-
na. I właśnie dlatego postanowiliśmy 
trochę „pod prąd” zainwestować pie-
niądze i emocje w porcelanę.

Pieniądze i emocje w porcelanę 
zainwestował swego czasu (to zna-
czy na początku XVII w.) Elektor 
Saksonii i Król Polski, August II 
Mocny. Cały czas szukał recepty na 
złoto i swoim alchemikom nakazał 
tak długo mieszać rozmaite substan-
cje, aż znajdą pomysł, jak robić złoto 
z niczego. Mimo wysiłków złota nie 
odkryli, ale przez przypadek znaleźli 
sposób na wyrabianie porcelany. Po-
noć w 1701 roku, to znaczy niemal 
równo trzy wieki temu odkryto nie-
opodal Miśni złoża glinki kaolinowej 

i wkrótce potem rozpoczęto wyrób 
białej miśnieńskiej porcelany.

Chytry władca zorientował się 
szybko, że tak cenne naczynia warte 
są tyle, co samo złoto i być może dla-
tego miśnieńską porcelanę zwykło 
się zwać „białym złotem”.  Powołał 
Królewsko-Polską i Elektorsko-Saską 
Manufakturę Porcelany i był pierw-
szym w Europie władcą, który po-
trafił doprowadzić do jej produkcji. 
Wprawdzie Chińczycy wpadli na to 
już w VII w., ale z Górnych Łużyc do 
Chin jest tak daleko, że nawet próby 
przewiezienia wozami (bo jakże by 
inaczej?) kruchych cudów, nie ba-
cząc na koszty ich zakupy były nie-
wyobrażalne.

Porcelana jest krucha, ale pomysł 
króla okazał się trwały, ta manufak-
tura mimo upływu trzech wieków 
i licznych wojen przetrwała do dziś, 

podobnie jak sława miśnieńskiej 
porcelany. Porcelanowe wyroby sy-
gnowane były i są znakiem dwóch 
skrzyżowanych mieczy – elementem 
z tarczy herbowej elektorów saskich, 
przypominającym o inspiratorze 
idei. O twórcach porcelany, a było 
ich dwóch, w tym jeden – Ehrenfried 
Walther von Tschirnhaus, powiązany 

z podzgorzeleckimi dziś Sławnikowi-
cami – mało kto dziś pamięta…

– I to właśnie chcemy zmienić – 
powiedział Jacek Cichoń. Nasze wy-
roby to tylko część naszej aktywności, 
promowanie historii Górnych Łużyc 
i wszystkich jej aspektów stanowi 
także ważną część naszych planowa-
nych działań. Na naszej porcelanie, 
aby podkreślić jej lokalność i źródła 
powstawania będziemy starać się lo-
kować tradycyjne wzory górnołużyc-
kie. To bogata kultura, z której warto 
i trzeba czerpać. Szukamy i groma-
dzimy wzory, próbujemy je nano-
sić na wyroby, mamy nadzieję, że 
znajdziemy zainteresowanych kup-
nem ludzi, którzy poszukują i białej, 
i zdobionej. Opracowujemy i ćwiczy-
my technologię wypału, wgłębiamy 
się w tajniki starych mistrzów o ile 
to możliwe, ale korzystamy też z naj-

nowocześniejszych zdobyczy techni-
ki, choćby dużych pieców mających 
możliwość regulowania temperatury.

A co do malowania – pierwsza 
połowa XVIII w., kiedy miśnieńska 
wytwórnia dynamicznie rozpędzała 
swoją działalność – pomysły co do 
malowania były rozmaite, początko-
wo dominowały wzory chińskie, któ-
ra – jako egzotyczne – miały spore 
wzięcie. Potem rozwój dotyczył form 
ceramicznych, rozpoczęto produkcję 
postaci ludzi i zwierząt.

– Nawiązujemy do tych tradycji, 
aczkolwiek jeszcze nie postaciami 
ludzi – mówi J. Cichoń. – W naszym 
asortymencie jest jednak nawiązują-
cy i do tradycji regionu i do historii 
w ogóle słup poczty saskiej. Kopia 
takich słupów stoi na rynku w Luba-
niu, jest też w Zgorzelcu, a tuż obok 
nas, na peryferiach Nowogrodźca, 
w dawnym Ołdrzychowie stoi jedyny 
zachowany oryginalnie słup. Skrom-
ny, bez zdobień, ale najprawdziwszy. 
Jego kopie mamy w porcelanie. A na-
sze stowarzyszenie odnalazło kolej-
ny słup, szukamy pieniędzy na jego 
konserwację. Niedaleko mamy też 
zajazd pocztowy, dziś mało kto o tym 
wie, że ten obiekt stojący tuż przy 
międzynarodowej drodze między 
Lubaniem i Zgorzelcem pełnił swe-
go czasu tę ważną funkcję. Porcelana 
jest dla nas najważniejsza, ale nie jest 
to jedyna sprawa, którą chcemy się 
zajmować, to bardzo ważny fragment 
dużo większej całości… 

Biała… jak złoto 

Porcelana z Pisarzowic
Gdzie raki zimują…

Bahama Wake pod Lwówkiem Śląskim
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– To była normalna, maleńka 
kuźnia, mam nawet zdjęcia kowala, 
Niemca, który tu pracował. A teraz 
jest pracownia, w której prowadzo-
ne są rozmaite warsztaty, do której 
ściągają ludzie też z Jeleniej Góry 
i okolic, kuracjusze ze Świeradowa-
-Zdroju, niekiedy mieszkańcy pobli-
skich miejscowości, dzieci ze szkół, 
z przedszkoli… Myślę, że dawny wła-
ściciel bardzo zdziwiłby się, gdyby 
zobaczył, że ta kuźnia nie tylko wciąż 
żyje, ale też dobrze służy ludziom.

Agnieszka Koludo-Sobierańska 
jest właścicielką malutkiego gospo-
darstwa agroturystycznego, w domu 
stojącym tuż obok kuźni. Agrotu-

rystyka „Izerski Potok” w Przeczni-
cy jest malutki, raptem trzy pokoje 
dla gości, ale ma już swoich stałych 
klientów, którzy polecają ją swoim 
znajomym, kolejny innym, ale też 
„swoim”, więc w zasadzie promocja 
„Agro” w Internecie nie jest nie-
zbędna. Warsztaty w Starej Kuźni to 
stosunkowo młodszy pomysł, więc 
zdobywa swoich fanów już na własny 
rachunek.

– Zaczęłam od decoupage-
’u – mówi właścicielka – ale jesz-
cze z okresu kiedy mieszkaliśmy 

w dużym mieście, w Łodzi, myślałam 
o tym, by zająć się ceramiką. Brałam 
udział w warsztatach, próbowałam 
coś sama, ale bez urządzeń w zasa-
dzie trudno o skończony ekspery-
ment.

Dziś w Starej Kuźni jest komplet 
urządzeń, dzięki którym dziesiąt-
ki „ceramików-amatorów” mogą 
zobaczyć swoje dzieło od samego 
początku do samego końca, od koła 
garncarskiego do pieca, którego 
sterowniki umożliwiają precyzyjne 
wypalenie gliny od tzw. biskwitu do 

ostatecznego kształtu zeszkliwione-
go naczynia. I to jest z pewnością 
pociągające. Ale poza warsztatami 
ceramicznymi przy wielkim, ciężkim 
stole, tuż obok kominka gromadzą 
się uczestnicy warsztatów „mydeł-
kowych”, ucząc się samodzielnego 
wytwarzania mydła z naturalnych 
surowców, warsztatów „pomadko-
wych”, robiąc pomadki, a nawet „cza-
peczkowych”, które prowadzi córka 
Agnieszki.

– Pozostawiliśmy decoupage – 
mówi animatorka tej działalności 

– ale już tylko jako jeden z kierun-
ków, zresztą nie najbardziej oblega-
ny. Akurat ta działalność jest w miarę 
popularna i jej amatorzy mają spory 
wybór zajęć.

Tyle, że ta cała działalność, łącznie 
z agroturystyką jest logiczną  konse-
kwencją i następstwem… marzeń. 
– Zawsze, od kiedy mogłam świa-
domie wybierać, chciałam mieszkać 
w ciszy, widziałam się na wsi – mówi  
Agnieszka Koludo-Sobierańska – 
Ale byłam mieszkanką Łodzi, uczy-
łam się w Łodzi, a wieś widziałam 
najczęściej jedynie w takcie wę-
drówek wakacyjnych w Beskidach. 
Kiedyś jednak przyjechaliśmy z całą 
grupą na Pogórze Izerskie, przypad-
kiem trafiliśmy w okolice Przecznicy, 
spotkaliśmy otwartych ludzi, którzy 
– nawet niezachęcani – opowiadali 
ciekawie o starych domach, możli-
wych do kupienia. Obejrzeliśmy je, 
ale wciąż nawet nie śmiałam marzyć 
o tym, że któryś z nich byłby mój. 
Tylko… w drodze powrotnej do 
Łodzi te wszystkie domy „chodziły 

mi po głowie”, była tak materialne 
w mojej pamięci, że nie mogłam się 
od nich uwolnić. I kiedy mój ówcze-
sny narzeczony, dziś mąż napomknął 
o tym, postanowiliśmy wrócić tak 
szybko, jak się da, obejrzeć je i zdecy-
dować. Długo nie szukaliśmy, decy-
zja też była szybka. I wciąż się cieszę, 
z tego, mimo, że minęło już sporo lat 
odkąd weszliśmy na tę działkę.

– Jest taki popularny skecz o ma-
rzeniach o „domku w Karkonoszach”, 
w którym na początku nowy właści-
ciel cieszy się niezmierni, że własnie 
spełnił swoje marzenie, wokół sypie 

śnieg i wszystko wygląda jak w baj-
ce, a w ostatniej sekwencji przeklina 
„to białe gówno, które wciąż zasypuje 
drogę, drzwi i okna, zalepia wszystko 
i odcina drogę do cywilizacji”. Czy to 
się tak nie skończy?

– Znam ten skecz, jest bardzo za-
bawny – przyznaje A. Koludo-Sobie-
rańska – ale to nie o mnie. Faktem 
jest, że Pogórze Izerskie czasami po-
kazuje charakter, ale trzeb być uczci-
wym. Z Przecznicy do Jeleniej Góry, 
nawet zimą jadę krócej, niż w Łodzi 
jechałam z domu do pracy. Ludzie, 
którzy tu mieszkają, w tak pięknej 
okolicy, w takiej wygodzie nie zawsze 
zdają sobie sprawę z udręki, jaką 

może być duże miasto. Faktem jest, 
że jest tam większy komfort sięgania 
po rozmaite usługi, ale tutaj – przy 
pewnej umiejętności przewidywa-
nia – nie ma gorzej. Myślę, że nie jest 
tu mniej usług, ale za to są zupełnie 
inne bo stale się coś dookoła dzieje, 
prawdę mówić w Łodzi biorąc pod 
uwagę ilość chętnych, czasami nie 
ma szans się załapać. A żyje się zu-
pełnie inaczej. 

W dodatku mój „Izerski Potok” 
może istnieć tylko tutaj, a ja zawsze 
chciałam prowadzić malutki pensjo-
nat, spotykać się z życzliwymi, cieka-
wymi mojego świata ludźmi.

„Domy chodziły mi po głowie…”

Nowe czasy w Starej Kuźni

Magia wsi
Swego czasu w Pławnej Dolnej sta-

nął wielki baner z napisem „Pławna 
– miejsce magiczne”. Przejeżdżający 
autami ruchliwą trasą Jelenia Góra 
– Bolesławiec uśmiechali się kpiąco, 
bo w końcu co to za magia? Wieś, 
jak wieś. Kiedyś może owszem, bo 
jeździły tędy pociągi, a dziś przez 
znaczną część wsi nawet poboczy 
nie ma i trzeba uważać na kierow-
ców z fantazją. Ale… mieszkańcem 
tej wsi jest przecież także Dariusz 
Miliński, który żywiołowością swo-
ich poczynań jest w stanie zadziwić 

znacznie większe miejscowości (nie 
ujmując niczego Pławnej).

Po kolei powstawały „Galeria Mi-
liński”, „Zamek Śląskich Legend”, 
„Muzeum Przesiedleńców” i „Arka 
Noego”. Dziś to jest w zasadzie je-
den spory kompleks wyjątkowo 
rozmaitych atrakcji, uzupełnionych 
o przestrzenne rzeźby w plenerze, 
osadę średniowieczną i wiele innych.  
A D. Miliński jest także (czego nie 
widać na pierwszy rzut oka) swo-
istym lekarzem domów przysłupo-
wych, czy szachulcowo-przysłupo-
wych będących perełkami tutejszej 
architektury. W jednym z nich zna-
lazło siedzibę wspomniane Muzeum, 

inne pracowicie remontuje, przywra-
cając im – na ile to możliwe – dawny 
urok, to znaczy magię. Nie wszystkie 
można uratować w takiej postaci, 
w jakiej powstawały, inne rozsypują 
się całkiem. Wtedy ich naturalne czę-
ści służą do renowacji drugich.

– Tu mam swój dom, swoją rodzi-
nę, tu zapraszam przyjaciół – mówi 
artysta, którego obrazy prezentowa-
ne były w Polsce i świecie na ponad 
200 wystawach indywidualnych. Ale 
magii nie da się „zadekretować”, ona 
jest, albo jej nie ma. Pławna ją po-
siada, ja tylko staram się ją ujawnić, 
pokazać i przekonać ludzi do tego, by 
chcieli ją dostrzec. 

Twoja przestrzeń 
– nasza sprawa 

Czy równie chętnie kosimy trawni-
ki i podlewamy kwiaty, gdy mieszka-
my w domu komunalnym, jak wtedy, 
gdy we własnym, prywatnym? Odpo-
wiedź bywa najczęściej oczywista – 
skoro coś jest miejskie, to niech „oni” 
o to zadbają. Wprawdzie te trawniki 
i klomby są przy NASZYM domu, ale 
to powinien być ICH obowiązek.

Okazuje się, że coraz częściej zda-
rzają się sytuacje i ludzie, którzy uwa-
żają inaczej. Uznają, że skoro to jest 
NASZE miasto, to i trawniki są NA-
SZE. Rodzina Wójcików z Zawidowa 
jest właśnie przykładem takiego my-
ślenia. Placyk leżący niedaleko domu, 
w którym mieszkają należy do kolei, 
ale przecież nie „jakaś kolej” musi na 
tę przestrzeń codziennie patrzeć, tyl-
ko oni. Bez nadawania specjalnego 
rozgłosu dbają o to miejsce z własnej 
woli, wydając własne pieniądze, zdo-
biąc tę przestrzeń własnym sumptem 
i wysiłkiem. I nie uznają swojej pra-
cy za coś nadzwyczajnego. To, że na 
Wielkanoc staje tam zając z koszem, 
a na święta Bożego Narodzenia – Mi-
kołaj z zaprzęgiem reniferów jest tak 
oczywiste – dzięki nim właśnie – że 
nikt się temu nie dziwi.

I może taki (i inne) dobry przykład 
sprawił, że wczesnojesienne porządki 

w Zawidowie zyskały spory oddźwięk. 
Może jedną z przyczyn był też fakt, że 
takie ogólno miejskie sprzątanie było 
inicjatywą radnych ustępującej Rady 
Miejskiej. Nie warto dopatrywać się 
podtekstów, tym bardziej, że nie jest 
to pierwsza inicjatywa radnych – 
wiosna też była okresem porządków 
miejskich, bo przy okazji akcji „Sprzą-
tanie Świata” kilka kontenerów śmieci 
zniknęło też z terenów Zawidowa.

– Zawidów jest naszym światem 
– powiedziano nam wtedy. – Całego 
świata nie poprawimy, ale nasz ka-
wałek – owszem. W dodatku to była 
dobra okazja do utrwalenia zasad 
segregacji odpadów, skutecznie za-
prosiliśmy szkołę, więc te akcje sprzą-
tania mogą stać się w miarę trwałym 
fundamentem pod budowę perspek-
tywicznych przyzwyczajeń. Ostatnie 
demonstracje młodych ludzi na ca-
łym świecie przeciwko bezczynności 
polityków w kreowaniu sposobów na 
obniżanie zagrożenia ekologicznego 
dobrze wpisują się w nasze inicjatywy. 
A ponadto – integrują, bo zawsze jest 
okazja do wspólnej herbaty na koniec. 
I – co ważniejsze – do tego, żeby zro-
zumieć, że nie warto śmiecić, skoro 
potem trzeba sprzątać. W Zawidowie 
już spora część mieszkańców to ro-
zumie. A że nie wszyscy ? – cóż, nie 
od razu można nauczyć wszystkich 
wszystkiego, jednak impulsy z róż-
nych stron z pewnością przynoszą 
zauważalne efekty. 
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Na pierwszy rzut oka idea powoła-
nia w niewielkiej miejscowości wła-
śnie teraz liceum ogólnokształcącego 
jest karkołomna. Reforma oświa-
ty sprawiła, że bardzo wiele szkół, 
działających od kilkudziesięciu lat 
i mających wielkie tradycje, grono 
sprawdzonej, świetnej kadry i żad-
nych kłopotów z rekrutacją przeży-
wa kolosalne trudności. Jakie więc 
muszą stać się udziałem placówki, 
która właśnie zaczyna działalność? 
Przerażające…

Na drugi rzut oka jednak taka de-

cyzja, właśnie w takich warunkach 
może się okazać strzałem „w dzie-
siątkę”. I rodzice, i młodzież bombar-
dowani informacjami o problemach 
szkół wielkomiejskich, sprzeczny-
mi informacjami o możliwościach 
przywrócenia lokalnych połączeń 
autobusowych, oszołomieni – co tu 
ukrywać – faktem, że zderzają się 
w pierwszych klasach licealnych ab-
solwenci dwóch rodzajów szkół i nie 
wiadomo, jak się to skończy – może 
właśnie w takich warunkach będą 
zainteresowani edukacją w miejscu 
swego zamieszkania? 

Zresztą reforma oświaty postawiła 
władze samorządu Starej Kamienicy 
w wyjątkowej sytuacji (niekoniecznie 
wyjątkowo dobrej). Decyzja o likwi-
dacji gimnazjów została ogłoszona 
w momencie, kiedy gmina inwesto-
wała w rozbudowę szkoły. Powięk-
szony budynek byłby za duży dla 
ośmioklasowej szkoły podstawowej, 
więc trzeba było mieć pomysł na wy-
korzystanie jego wnętrz.

Różne aspekty tej sprawy moż-
na analizować bez końca, ale trzeba 
było wziąć pod uwagę wolę uczniów 
i ich rodziców, bo to w końcu od nich 
przede wszystkim zależał (potencjal-
ny) i zależy (realny) sukces nowo-
powstałej placówki.

– Jaką część tego, że zaistniała jest 
zasługą moich byłych gimnazjali-
stów – wspomina dyrektor Liceum, 
Wiesława Storta-Rospondek.– To 
oni u schyłku nauki w gimnazjum 

napomykali, że chętnie pozostaliby 
w tej szkole, już jako średniej. Wła-
dze gminy i pedagodzy zrobili bilan-
se możliwości i zagrożeń i… Liceum 
powstało.

– W trzech osobnych klasach uczy 
się 33 uczniów – mówi dyrektor. – 
Powodów takiego stanu rzeczy jest 
kilka i wszystkie mają charakter ze-
wnętrzny. Dwie klasy (na podbudo-
wie gimnazjum oraz na podbudowie 
szkoły podstawowej) musiały zostać 
osobno ze względu na przepisy. Trze-
cia skupia uczniów, którzy mają zale-

cenia medyczne czy psychologiczne, 
że powinny się uczyć w relatywnie 
małej grupie, stąd w klasach jest – 
odpowiednio – 8, 16 i 9 uczniów.

Do trudnych zadań miejscowa 
kadra jest nieźle przygotowana – 
spośród grona pedagogicznego aż 
pięcioro nauczycieli ma uprawnie-
nia oligofrenopedagogów, to znaczy 
nauczycieli, którzy mogą pracować 

z dziećmi mającymi problemy in-
telektualne. Większość nauczycieli 
uczy dwóch pokrewnych przedmio-
tów, więc przy tak nielicznych kla-
sach poziom możliwości nauczania 
jest wysoki. Piszemy „możliwości”, 
bo jeszcze nie wiadomo, jak to się 

wszystko przełoży na faktyczną 
chłonność uczniów. Wszak w pro-
cesie edukacji nauczyciel jest bardzo 
ważnym, ale przecież niejednym ele-
mentem – pozostają jeszcze rodzice 
i sami uczniowie ze swoim mniej-
szym, czy większym zapałem do na-
uki.

– Ta szkoła jest o tyle inna, że ża-
den uczeń po kilku dniach nie jest 
w najmniejszym stopniu „nierozpo-
znany” – mówi dyrektor. – Mamy 
dobry kontakt z rodzicami, więc 
wszelka nieusprawiedliwiona absen-
cja jest w zasadzie nierealna. W miej-
skich szkołach  uczeń może urwać 
się z lekcji i pójść do jakiejś galerii, 
tam schować w tłumie klientów. 
U nas rodzice od razu są pytani, czy 
ich dziecko jest zdrowe, gdy nie ma 
ucznia w szkole, a gdyby nawet ktoś 
pomyślał o wagarach, to niby gdzie 
miałby się schować?

Zresztą atmosfera kameralnej 
szkoły sprzyja innym zachowaniom, 
m.in. i takim, że licealiści zdecydo-
wali, że będą chodzić do przedszkola 
i czytać bajki przedszkolakom. To 
w dodatku nie ma nic wspólnego 
z akcją „Cała Polska czyta dzieciom” 
i pewnym zadęciem promocyjnym, 
jakie to hasło niesie w kraju, a z bar-
dzo ściśle lokalną inicjatywą, zwa-
ną „nocą czytania książek”. Nie ma 
o tym ani słowa w żadnej telewizji, bo 
to inicjatywa starokamieniecka, jaka 
„urodziła się” kilka lat temu i polega 
właśnie na czytaniu i opowiadaniu 
sobie co ważniejszych fragmentów 
ulubionych przez różne osoby ksią-
żek. To nie tylko samo czytanie, ale 
tez rozmaite zabawy w rodzaju „pod-
chodów literackich” (o nich przy ko-
lejnej okazji – przyp. aut.).

W takich „nocach” uczestniczą 

niekiedy nauczyciele innych przed-
miotów niż polski i – nierzadko ku 
swojemu zdumieniu – odkrywają, że 
uczniowie na lekcjach fizyki sprawia-
ją wrażenie zahukanych i nieśmia-
łych, ust w zasadzie nie otwierają, 
a przy okazji czytania – usta im się 
nie… zamykają. O ile w pierwszej 

takiej „nocy” wzięło udział ledwo 
niespełna 30 osób, to w ostatniej już 
ponad 80.

– Nie chcę mówić o tym, w czym są 
gorsze szkoły w miastach, bo pewnie 
nie są gorsze – mówi dyrektor Wie-
sława Storta-Rospondek – ale warto 
powiedzieć, jakie są walory naszej. 

Absolutnie pełne bezpieczeństwo to 
jeden z nich. To nie tylko monito-
ring (bo taki też mamy) ale przede 
wszystkim nauczyciel, który przy tej 
liczbie uczniów zawsze jest blisko 
swojego podopiecznego. To dobre 
wyposażenie klas – w każdej jest albo 
wielki telewizor, albo tablice inte-
rakcywne. Sukcesywne doposażenie 
gabinetów w specjalistyczny sprzęt. 
Sporo wyjazdów, choć byłoby więcej, 
gdyby nie ograniczenia wywołane 
przez przeładowany program. Chcie-
libyśmy pojechać do filharmonii, le 
jak potem nauczyciel wyjaśni, że „nie 
przerobił” jakiegoś tematu wynika-
jącego z podstawy programowej? 
U nas lekcje zaczynają się, jak w sta-
rym, dobrym systemie o godzinie 
ósmej rano, o zmianowości mowy 
nie ma. Mogłoby się okazać, że nasze 
dzieci, gdyby wyjeżdżały do Jeleniej 
Góry, przecież bardzo bliskiej, to 
co najmniej półtorej do dwóch go-
dzin dziennie traciłyby na dojazdy 
i oczekiwania. Uczymy się trzech ję-
zyków obcych – angielki, niemiecki 
i hiszpański. To w pewnym sensie 
odpowiedź na oczekiwania uczniów, 
którzy stwierdzili, że właśnie hisz-
pański, choćby ze względu na liczbę 

ludzi jest jednym z języków wartych 
poznania.

Szkolna biblioteka jest pełna 
książek, nie wszystkie zresztą są już 
rozpakowane. – Będzie ich więcej – 
mówi dyrektorka. – W naszej szkole 
uczniowie odpowiadają na nasze py-
tania, co chcą czytać poza lekturami, 

a my na ich potrzeby odpowiadamy 
zakupami tych książek, jeśli to tylko 
możliwe, a najczęściej – jest możliwe.

Starokamienickie Liceum nie jest 
szkolnym Edenem w systemie izer-
skiej oświaty – tu też są problemy 
do rozwiązania i jest ich nie mało, 
nie wszystkie sprawy – aktualne 
i perspektywiczne – mają jasną wizję 
rozwiązań, począwszy od kwoty sub-
wencji oświatowej, która z pewnością 
nie wystarczy (bo nigdzie nie wystar-
cza) na pokrycie kosztów funkcjono-
wania tej szkoły. Za kilka lat, kiedy 
absolwenci tego Liceum będą zdawać 
egzaminy na studia, wszystko będzie 
znacznie bardziej przejrzyste, bo wy-
niki tych egzaminów odpowiedzą na 
wiele pytań, dziś wiszących w powie-
trzu. Na niektóre pytania odpowiedź 
padnie wcześniej, kiedy uczniowie 
LO będą brali udział w olimpiadach 
przedmiotowych. Liceum Ogólno-
kształcące w Starej Kamienicy jest 
– mimowolnie – wielkim ekspery-
mentem na skalę całego kraju, choć 
inicjatorzy jego powstania tego aku-
rat pod uwagę nie brali, bo ta szkoła 
nie powstawała żeby coś komuś udo-
wodnić, al. Dlatego, że wydaje się być 
po prostu tutaj potrzebna. 

Najlepszy? Najtrudniejszy? 

Czas decyzji o liceum w Starej Kamienicy 

Po raz siedemnasty w Jeleniej Gó-
rze odbył się kiermasz pod hasłem 
„Wyprodukowano pod Śnieżką”. 
Impreza wprawdzie jeleniogórska, 
niemniej ściąga twórców i bartni-
ków z wielu miejscowości Pogórza 
Izerskiego. Niektórzy z nich zdoby-
wają podczas tego kiermaszu nagro-
dy i wyróżnienia za innowacyjność, 
oryginalność pomysłów i niezwykłe 
rozwiązania. Spotkaliśmy kilkoro 
z nich i trudno było ich nie zauwa-
żyć, bo nawet w tak gęstych uliczkach 
stoisk ich produkty wyróżniały się 
na pierwszy rzut oka. Z niektórymi 
rozmawialiśmy na łamach „Ech”, ale 

Mydło śliwkowe, poduszki chmielowe, świece lawendowe

Pogórze Izerskie zaskakuje i smakuje 
co roku przybywają nowi, jak choćby 
Małgorzata Szamszur, do niedawna 
mieszkanka Piechowic, od pewnego 
czasu – Wojciechowa. Jej stoisko to 
mydła i naturalne kosmetyki.

– W Wojciechowie, gdzie kupili-
śmy dom, organizuję właśnie pracow-
nię – powiedziała. – Stodoła zyska 
nowe życie, a ja nowe przestrzenie, 
niezbędne do takiej produkcji. Przy-
gotowanie mydła to długi proces, bo 
ono leżakuje sześć tygodni, żeby mo-
gło w naturalny sposób odparować 
wodę, zyskać właściwą konsystencję. 
Kiedyś do mydła dodawało popiół, 
ale ja tego nie robię. Za to, żeby mia-

ło ono ciekawsze, inne walory dodaję 
do jednych zmieloną kawę, do innych 
zmielone łupiny orzecha włoskiego… 
Ale jest i mydło… śliwkowe, z zapa-
chem tych owoców. Najczęściej moje 
mydła mają kształt typowej kostki, 
ale bywa, że odlewam je w formach 
kwiatów, czy innych. Poza tym będą 
też naturalne kremy do twarzy, kule 
kąpielowe i wszystko, co w łazience 
dodaje aury. Znak firmowy „CERA-
MIDŁA” może stać się przebojem.

Pracownia w Wojciechowie ruszy 
pełną parą na przełomie 2019/2020 
i gmina Lubomierz zyska kolejnego 
rękodzielnika.

O innych atrakcjach rękodzielni-
ków prezentujących swoje prace na 
wystawie – w innej części gazety. 

Dokończenie ze str. 1
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Widoki na Pogórze 

Nie tylko wieże…
W trakcie wędrówek po Pogórzu 

Izerskim zadajemy sobie pytanie – 
skąd można najlepiej Pogórze zoba-
czyć? A skąd można było dawniej? 
Skąd będzie można zobaczyć jutro?

Nie ma jednej odpowiedzi na takie 
pytanie, bo i miejsc, i sposobów jest 
wiele. W dodatku nowe pojawiają 
się niekiedy dość niespodziewanie, 
a z każdego z nich można zobaczyć 
tylko cząstkę obszaru Pogórza Izer-
skiego, więc może dopiero suma tych 
wszystkich miejsc pozwoli na to, 
żeby nie tylko wyrobić sobie pogląd, 
ale też utwierdzić w tym, że Pogórze 

jest po prostu najładniejszym miej-
scem na Ziemi?

Pewnie tak właśnie jest, tylko nie 
wszyscy o tym wiedzą. Podczas jed-
nego z Festiwali Komedii Filmowych 
w Lubomierzu imprezę prowadzi-
li aktorzy Teatru Naszego, Jadwiga 
i Tadeusz Kuta. Było już ciemno, 
tuż przez plenerową projekcją filmu 
„Sami Swoi” (oczywiście!), Rynek 
w Lubomierzu był jeszcze wtedy 
mocno zaniedbany, tynki z kamienic 

odpadały… Słowem – trudno się było 
cieszyć. Jadwiga i Tadeusz zaśpiewali 
przejmującą piosenkę z refrenem „… 
to jest moja Ameryka”, wskazując 

metaforycznymi wersami i dosłow-
nymi gestami, że naszą Ameryką jest 
właśnie Lubomierz i podobne mia-
steczka – Mirsk, Zawidów, wsie jak 
Sulików, czy Stara Kamienica. To jest 
nasza Ameryka i innej nie będziemy 
mieli, więc trzeba się zabrać za to, 
żeby tu było możliwie pięknie. Od 
tamtego Festiwalu minęło ponad 15 
lat i bardzo wiele się zmieniło, co nie 
zawsze chcemy dostrzec. 

Może dlatego, że jesteśmy zapa-
trzeni w ekrany smartfonów, ipho-
nów, i czegoś tam jeszcze. Zmieni-
liśmy się też my – nie chce się nam 
spacerować, skoro spacer palcem po 
monitorze jest mniej męczący, a mo-
żemy tam zobaczyć Hollywood, czy 
Las Vegas, a nie Wielki Las Lubański, 
czy Pobiedną. Szkoda.

Dlatego nasza Redakcja wpadła na 
pomysł – przygotowujemy na kolej-
ny sezon turystyczny mapę Pogórza 
Izerskiego, na której zaznaczymy 
m.in. punkty widokowe. Do jednych 
można dojechać wręcz samochodem, 
do innych trzeba dojść, albo doje-
chać rowerem. W dzisiejszym tekście 
prezentujemy tylko kilka z naszych 
propozycji, ale oczekujemy na listy 
od naszych Czytelników, byście nam 
Państwo podpowiedzieli, w jakich 
kolejnych gminach można zaznaczyć 
te miejsca, które warto wskazać jako 
punkt widokowy, jak tam dojechać 

(dotrzeć) i co można stamtąd zoba-
czyć. Dotrzemy, zrobimy zdjęcia, do-
cenimy autorów inspiracji.

A na naszych zdjęciach: 

(1) wieża Gródka Wleńskiego na 
Górze Zamkowej, dojazd z Wlenia 
do wsi Łupki, stamtąd na piechotę na 
nieodległy zamek. Po drodze – pałac 
Lenno. Ze szczytu wieży fantastyczny 
widok na miasto i okalającą miejsco-
wość rzekę Bóbr.

(2) rozległe wywłaszczenie na 
zboczu Sępiej Góry nad wsią Kotli-
na w gminie Mirsk. Widok na Mirsk 
i Gryfów – niezrównany, a nieco da-
lej, w innym punkcie tego samego 
wzniesienia – widok na Świeradów.

I dodatkowo – wieża zamku Raj-
sko w gminie Olszyna, skąd świetnie 
widać Zalew Złotnicki, Mokry Ka-
mień, wieża ciśnień w Mirsku, zna-
komity punkt widokowy na miasto 
i okolicę. Jest jeszcze przecież malut-
ki parking z ławeczkami przy drodze 
z Janic (gm. Lubomierz) do Grudzy 
(gm. Mirsk), skąd mamy kapitalny 
widok na sporą część pasma Karko-
noszy, szczyt zamku Gryf, skąd też 
widać Karkonosze, a po drugiej stro-
nie Gryfów Śląski i okolice. Tuż obok 
wzniesienia, na którym stoi kaplica 
św. Leopolda, skąd ponoć dowódcy 
wojskowi kierowali działaniami wo-
jennymi w okresie batalii napoleoń-
skiej 1813… i wiele, wiele innych. 

Popatrzmy wspólnie na Pogórze 
z dobrego punktu widokowego i za-
prośmy Czytelników „Ech” na wy-
cieczki w trakcie kolejnych wakacji 
na trasę miejsc widokowych. 

Jacek Knap jest z ducha artystą 
plastykiem, którego rysunki już nie-
jeden raz publikowaliśmy w „Echach 
Izerskich”, ale przede wszystkim pre-
zentowane są na bardzo wielu wysta-
wach. A jednocześnie pracuje w jed-
nym z ośrodków pomocy społecznej 
w gminie Wleń, jako „terapeuta zaję-
ciowy”, co oznacza, że pod jego kie-
rownictwem i opieką podopieczni 
tego Domu starają się – z różnym 
powodzeniem – wyciszać, czy kon-
centrować przy okazji amatorskiej 
działalności plastycznej.

– Ich dolegliwości – mówi J. Knap 
– bardzo często absolutnie nie mają 
wpływu na ich działalność twórczą. 
Są w tej grupie, jak w każdym śro-
dowisku, ludzie mniej, czy bardziej 
utalentowani i wprawdzie dla więk-
szości z nich zajęcia plastyczne są 
sposobem na proste zajmowanie cza-
su, to w niektórych przypadkach po-
wstają prace doprawdy godne uwagi.

W grupie obecnie przebywają-
cym w Domu nie ma wybijających 
się indywidualności i choć czasami 
powstają interesujące rysunki raczej 
nie będą one obiektem zaintereso-
wania zewnętrznych galerii. Swego 
czasu bywali jednak ludzie, który 
tu zostali „odkryci”, a objęci opieką 
i psychiczną, i twórczą byli autorami 
prac budzących spore emocje w śro-
dowisku plastycznym. – Czekamy na 
kogoś takiego, kto znowu zaistnieje 
tak mocno, jak poprzednicy. Ale nie 

Po prostu… terapeuta zajęciowy 

…ale to tylko początek sprawy
można po prostu czekać – trzeba sta-
rać się wyzwolić takie możliwości, 
pobudzając wyobraźnię.

Akurat z pobudzaniem wrażliwo-
ści plastycznej Jacek Knap nie ma 
żadnych trudności – jego rysunki 
są poruszające, a inspiracją dla nich 
często są sprawy regionalne. Pojawia 
się w nich postać Liczyrzepy, niezwy-
kłych obiektów Karkonoszy i Pogó-
rza Izerskiego. J. Knap – współpracu-
je co jakiś czas m.in. z Zawidowem, 
który wykorzystuje postać Michała 
Archanioła w swojej akcji promocyj-
nej, opartej o herb miejski.  Dla Za-
widowa powstały dwie prace – jedna 
zabawna, jak herbowa postać usiłuje 
uwolnić się z ram herbu, przeskaku-
jąc mur, druga – refleksyjna, kiedy 
Michał Archanioł ogarnia troskli-
wie dłońmi sylwetę zawidowskiego 
kościoła pw. św. Józefa Robotnika. 
Metafora jest czytelna, przekaz – 
prosty, a rysunek podoba się bardzo, 
bowiem stanowi świetne uzupełnie-
nie planowanej przez Zawidów wy-
stawy, na której obrazy i fotografie 
przedstawiać będą rozmaite anielskie 
postacie.

A nam – w redakcji – ta inicjatywa 
podoba się z jeszcze jednego punktu 
widzenia. Stanowi kapitalny przy-
kład podejmowania współpracy dla 
promocji Pogórza Izerskiego przez 
mieszkańców różnych gmin, niewy-
muszona i naturalna jest ważna sama 
w sobie. 

W jednym kadrze udało się za-
mknąć trzy wieże Sulikowa. W syl-
wecie niedużej miejscowości każda 
z nich ma swoje miejsce, także w cza-
sie. Najstarsza – kościoła pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego pocho-
dzi z 1750 r., jest znacznie młodsza, 
niż kościół, który zbudowano tu 
w XIII w., a potem (1598, 1648) kil-
kukrotnie przebudowywano, m.in. 
po pożarach. Do bryły kościoła ową 
wieżę dostawiono. Druga wieża – ka-

Wieże, jak znaki czasu 

plicy Krzyża Świętego, powstała ok. 
1867 r. To już budowla neogotycka.

A trzecia wieża – stojąca już poza 
granicami Sulikowa, na terenie przy-
pisanym Małej Wsi Dolnej, to wieża 
wiatraka, produkującego prąd. Ta 
ma ledwo kilkanaście lat.  Wiatracz-
ne słupy z trudnością wpisują się 
w panoramę okolic Sulikowa. Może 
są zbyt „nowe”. Tak czy inaczej – każ-
da z nich reprezentuje (po kolei) inne 
stulecie. 
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… i fiołki w niej kwitną – tak pisał 
poeta, który – z racji przypisanego 
poetom lekkoduchostwa mógł sobie 
pozwolić na takie figury (stylistycz-
ne) bez obaw, że ktoś uzna to za 
przejaw zbyt daleko idącej fantazji. 
Jak ktoś nie jest poetą, to musi wziąć 
to pod uwagę.

W naszej gazecie przyjęliśmy za-
sadę – nie oceniamy, a informujemy. 
Od ocen są Czytelnicy, i to Państwo 
macie pełne prawo powiedzieć i na-
pisać) co Wam się podoba, a co nie.

Ww Włosieniu (gmina Platerów-
ka) zauważyliśmy… mhm… coś 
w rodzaju zdobionego liśćmi gazonu, 
w którym (na którym) rosły kwiaty. 
Gdyby z nami był poeta, to nie mógł-
by napisać, że fiołki kwitną mu w gło-
wie, bo po pierwsze nie były to fiołki, 
a po drugie – z pewnością ten gazon 
nie był głową. Poeta z pewnością nie 
zdobyłby się – widząc tę ozdobę – 
napisać, gdzie kwitną te kwiaty, bo 
takich słów w poezji się nie stosuje. 
Wprawdzie bywają poeci frywolni 
ponad miarę (jeden nawet przyznał, 
że gdyby miał troje oczu, to chciał-
by, żeby jedno z nich było szeroko 
otwarte na dnie pewnego nocniczka, 
ale przecież ten wiersz nie trafił do 

kanonu lektur szkolnych (choć sam 
poeta – owszem). I dziś nie używa się 
nocników, skoro są toy-toy’e.

Z kolei w Pławnej udało się nam 
zobaczyć i udokumentować twórcze 
wykorzystanie używanych opon. 
O ile dawniej po prostu kładziono 
opony na płask, nasypywano ziemię 
i sadzono jakieś kwiaty, to teraz kre-
atorzy tzw. małej architektury umor-
dowali się mocno, bo musieli poroz-
cinać opony (co nie jest łatwe, jeśli 
osnowa na której trzyma się guma 

jest dobrej jakości) i stworzyli dzieła 
w zasadzie bez kwiatów, a i tak przy-

ciągające uwagę kierowców i pie-
szych.

Odnotowujemy oba te przykłady 
nowoczesnego wzornictwa, bo warto 
je zauważyć. 

Powiedzieli ~ pomyśleli?
– Chcę to zobaczyć wizualnie!  – 

polecił jeden ze zwierzchników, 
któremu podwładny coś tłumaczył. 
Podwładny zgłupiał, bo nie mógł so-
bie wyobrazić, jak można zobaczyć 
inaczej, niż „wizualnie”.

– rankingi spadają w dół – ocenił 
prezenter TV jednego z najpopu-
larniejszych kanałów informacyj-
nych. Widzowie popadli w pewien 
popłoch, zastanawiając się, czy aby 
„rankingi mogą spadać w górę”?

– niedługo odbędą się wybory do 
Europarlamentu europejskiego – 
a niby jaki ma być? Afrykański??!!

– opowiem o wydarzeniach, które 
się zdarzyły… zapowiedział mówca. 
Wybrał łatwiejszy sposób, bo opo-
wiadanie o wydarzeniach, które się 
nie zdarzyły mogłoby być skompli-
kowane

– zrobimy to wspólnie razem – 
zapowiedział zwolennik integracji, 
wprawiając słuchaczy w konsterna-
cję, bo nie wiedzieli, czy może być 
wspólnie, a jednak osobno, albo ra-
zem, ale nie wspólnie. 

– „zaginęła dziewczynka (…) jesz-
cze tego samego dnia odnaleziono 
zwłoki – wszystko wskazywało na 
to, że należą one do zaginionej (…) 
– zapisano w treściach znanego por-
talu internetowego. To już podwójny 
koszmar, bo nie dość, że tekst o wy-
jątkowo ohydnej zbrodni, to jeszcze 
sposób zapisu jest zbrodnią na języ-
ku, bo jak można napisać, że „zwłoki 
należą do zamordowanej”? Nie moż-
na, że „to było ciało zaginionej”? 

– Idę do żyjni na mojej dzielni – 
wyznał jeden z celebrytów jakiejś 
formy życia publicznego, które teraz 
nie toczy się na tzw. forum, tylko na 
jakimś portalu społecznościowym, na 
którym ktoś z niewiadomych powo-
dów zdobywa sławę, a inni – nie. 

Przy takich okazjach zastanawia 
nas bezsens studiów polonistycznych, 
jakie podejmują obcokrajowcy, któ-
rzy – siłą rzeczy – muszą korzystać 
z języka literackiego i czytać książ-
ki. W tychże nie są używane słowa, 
zdobywające popularność w jednym 
roku, a całkiem nieznane – kolejnym. 
„Żyjnia”, jak się domyślamy z kon-
tekstu – to mieszkanie, bo „dzielnia” 
(bardziej nieco spopularyzowana) – 
to dzielnica, ale nie tylko, bo nawet 
w miastach tak niedużych, że nie są 
podzielone na dzielnice, istnieją owe 
„dzielnie” rozumiane jako zespół kil-
ku, czy kilkunastu bloków, albo kilku 

W obszarze między Rakowicami Wielkimi i Rakowicami Małymi stoi ruina, 
niezwykle efektowna. Wielkie kawałki piaskowca, starannie obrobionego sta-
nowiły kiedyś ścianę jakiegoś okazałego najpewniej budynku. Z obiektu w za-
sadzie nic nie zostało, kamienie osypują się i wykrusza zaprawa spomiędzy 
nich. Szkoda, że nie ma żadnej tabliczki, z której wynikałoby, czy to fragment 
kolejnej rycerskiej wieży mieszkalnej, czy po prostu resztki stodoły bogatego 
gospodarza. Czasami warto znać prawdę, chociaż i pofantazjować miło… 

We Lwówku Śląskim stoi dom – 
bardzo piękny, secesyjny. Na tym 
domu wisi sporo anten. Talerze an-
ten satelitarnych nie są ani stylowe, 
ani piękne, jednak przywykliśmy już 
do ich widoku. Ale w towarzystwie 
anten, które wyrosły na dachach, po-
jawiły się drzewa, które też wyrosły 
na tych samych dachach. Drzewa są 
nawet ładniejsze od anten, ale – jak 
się wydaje – nie są na swoim miejscu.

Wprawdzie różni ludzie, repre-
zentujący ruchy proekologiczne, 
namawiają mieszkańców miast, by 
wykorzystywali dachy na działania 
służące naturze, nawet budowali 
pasieki na dachach. W przypadku 
Lwówka Śląskiego jednak nie należy 
chyba przypisać drzew takim inicja-
tywom, choćby dlatego, że ule zwy-
kle korzeni nie zapuszczają, a brzozy 
– owszem.

Interesują nas dwa aspekty (na 
początek) tej sprawy. Pierwszy, czy 
brzozy na dachach pojawiły się dla-

tego, że mieszkania są lokatorskie, 
a budynek komunalny i zachodzi 
pytanie, czyim obowiązkiem jest wy-
cinka tego młodnika? I drugi – czy 
administrator domu pozwoli brzo-
zom urosnąć na tyle, żeby konser-
wator przyrody uznał, że owe drzewa 
nie mogą być ścięte, bowiem nałoży 
grzywnę na drwala?

Przypominamy więc administra-
torowi, że drzewa przypadkowo za-
siane mogą być ścinane, o ile obwód 
pnia nie przekroczy iluś tam centy-
metrów. Wprawdzie robimy niedź-
wiedzią przysługę dekarzom, bo 
jeszcze sezon – dwa i mieliby robotę 
i przy wycince drzew, i przy łataniu 
dachu, a jeśli drzewka zostaną wycię-
te teraz, to szkody na dachu nie będą 
za duże. Może się też okazać, że wy-
cięcie drzew wpłynie na jakość obra-
zu telewizyjnego, więc można jednak 
oczekiwać, że nie wszystkie skutki 
interwencji będą kontrowersyjne.

Ale generalnie: ulom na dachu 
mówimy „tak”, ale drzewom – „nie!”

Drzewo wiadomości dobrego i złego?

Co to jest?

O mowo polska! ulic. Ale tego z pewnością nie domyśli 
się nawet absolwent polonistyki na 
Oksfordzie… 

Ban. Słowo, które „urodziło się” 
niedawno. Bez Internetu w ogóle by 
nie powstało, przynajmniej w języ-
ku polskim i jest dowodem z jednej 
strony fascynacji językiem angielskim 
(z którego pochodzi), z drugiej – lek-
ceważeniem zasobu słów polskich, bo 
oznacza w gruncie rzeczy nic innego, 
niż zakaz. Pierwotnie odnoszący się 
wyłącznie do dostępności na forach 
i portalach, ale później znaczenie 
przeniesiono też na życie towarzyskie. 
Dziś funkcjonuje też w spolszcze-
niach w rodzaju „zbanować” kogoś 
= wyeliminować z kręgu znajomych. 
Potrzebne? Jak rybie parasol. Ale stało 
się na tyle popularne wśród publicz-
ności, która nie czyta niczego poza 
tekstami w Internecie, że brakuje 
znajomości słów w języku polskim, że 
stało się tymczasem właściwie nieza-
stąpione. Wyplenić je będzie trudno. 

Zielono mam w głowie… Nikt nie mógł 
uciec sprzed 

ołtarza

Dla każdego nowożeńca ślub 
i przysięga małżeńska to ekscytujące 
momenty, czasami  wyzwalające roz-
maite emocje, od płaczu do nieopa-
nowanego śmiechu. Urzędnicy stanu 
cywilnego są świadkami rozmaitych 
zachowań powodowanych nerwami 
narzeczonych i ich wzruszeniem, ale 
rzadko poddają się ślubnym emo-
cjom. Kto jak kto, jednak urzędnik 
musi trzymać je na wodzy.

To jednak musiało być niezwykle 
trudne dla kierowniczki Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Lubomierzu, która 
zdecydowała się zgodzić, by popro-
wadzić ceremonię małżeńską w… 
koszu balonu, kilkaset metrów nad 
ziemią.

Anna Sztuba, kierowniczka USC 
stwierdziła potem, że to nie był dla 
niej żaden problem, kiedy dwoje je-
leniogórzan, wraz z nią, świadkami 
i pilotami balonowymi oderwali się 
od ziemi (a dokładnie od płyty lu-
bomierskiego boiska szkolnego). Po 
krótkiej nauce rozkładania balono-
wej czaszy (jak sobie pościelesz, tak 
się wyśpisz, jak rozłożysz – tak pole-
cisz) państwo młodzi, Paulina i Pa-
tryk unieśli się wraz z towarzystwem 
i wysoko nad ziemią przysięgali so-
bie, że będą się wspierać w ziemskiej 
wędrówce. Według pilotów to stało 
się na wysokości ok. 1.300 m nad 
ziemią. Strach pomyśleć, co by się 
stało, gdyby komuś wypadła z ręki 
obrączka. Po godzinnym locie balon 
szczęśliwie wylądował nieopodal Je-
leniej Góry i można było już przyjąć 
życzenia i wypić kieliszek stojąc na 
twardym gruncie.

Złośliwi (my do nich nie należy-
my) przekonują, że to jest najlepszy 
sposób na ślub z kimś, kto się waha 
i może uciec sprzed przysłowiowego 
ołtarza. W tym przypadku nie ma na 
to szans i kiedy już oboje wsiądą do 
kosza, to klamka zapadła…

ROZGRYWKI W MIKUŁOWEJ

Scenka z boiska w Mikułowej 
może świadczyć o tym, że jest ono 
niepotrzebne piłkarzom, albo że 
grali tak fatalnie, że zwierzęta po-
stanowiły wziąć sprawyw swoje... 
racice? kopyta? Zastanawia nas, czy 
Orwell w swoim Folwarku zwierzę-
cym nie zapomniał o sportowych 
inklinacjach parzystokopytnych.

Koszmarne mody
Kalki językowe nie zawsze zuboża-

ją język, który wchłania obce wzor-
ce – często obce słowo wpisuje się 
w nowe otoczenie i po jakimś czasie 
(długim) funkcjonuje równolegle. 
Dla przykładu: „zaciągnięty” z nie-
mieckiego kartofel nie przeszkadza 
polskiemu ziemniakowi, ani też 
flaszka – butelce. Ale czasami ta-

kie zapożyczenie jest i koszmarne 
i wręcz głupie, jak próba wprowa-
dzenia do polskiego słowa „dednąć”, 
czyli „umrzeć” z angielskiego „death”. 
Odbierane w środowisku młodzie-
ży jako zabawne brzmi koszmarnie. 
Faktycznie – chodzi o to „by język 
giętki powiedział co pomyśli gło-
wa”, ale też o to, żeby ona faktycznie 
wcześniej pomyślał, zanim uruchomi 
się język…


