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Od Redaktora 
Za nami – skrajnie trudne dni, początek „czasu epidemii”, która zdewa-

stowała w dużym stopniu wiele społecznych więzi, ograniczając lub unie-
możliwiając wykazywanie inicjatyw. Mogliśmy zapomnieć o kiermaszach 
i gromadnych radosnych spotkaniach. I nie jest wykluczone, że najbliższy 
czas pod tym względem nie będzie lepszy. Ale w tym samym okresie starali-
śmy się – często z dobrym skutkiem, o czym świadczą teksty w tym wydaniu 
„Ech” – wykorzystać każdą możliwość, by kreować nowe wartości, którym 
nie przeszkadzają warunki sanitarne. Chcieliśmy razem  nadać realną treść 
optymistycznemu hasłu „będzie dobrze”.

Zdjęcie obok jest metaforycznym z jednej strony, a bardzo konkretnym 
przykładem z drugiej, jak bardzo nas niosą dobre pomysły, dzięki którym 
wielu z nas ma przed sobą wspaniałe widoki. To i symbol, i konkretne przed-
sięwzięcie. Jak każdy kosztowny w realizacji pomysł nieco ryzykowne, odro-
binę szalone, ale bardzo udane i niezwykle emocjonujące.

Z kolei jedno ze zdań, jakie w rozmowie dziennikarskiej wypowiedział 
nasz rozmówca, uczestnik programu „dobre praktyki” o tym, że „karma 
wraca” i warto chcieć pomagać innym, znakomicie ilustruje potrzebę chwili. 
Mieszkańcy Pogórza Izerskiego, nasi Czytelnicy, nie zamykali się na kwa-
rantannie w swoich czterech ścianach – mamy wiele przykładów życzliwo-
ści, serdeczności i empatii, słowem – otwarcia na potrzeby innych. 

Im aktywniejsi jesteśmy – tym ładniej i pełniej żyjemy my sami i nasze 
otoczenie. Warto z tego czerpać satysfakcję. Nie jest przypadkiem, że w tym 
wydaniu „Ech” tak wiele miejsca zajmują rozmowy z ludźmi, „którym się 
chciało chcieć”, a ich dokonania są tak nieprawdopodobnie rozmaite, że 
przekraczają granice wyobraźni.

„Będzie dobrze” – mówimy sobie z przekonaniem, że tak się stanie w isto-
cie, a dowody na to, że to twierdzenie jest oparte o fakty, znajdziecie Pań-
stwo w naszej Gazecie.

Bożena Mulik
Redaktor Naczelna 

Walne w pandemii
Olgierd Poniźnik, burmistrz Gry-

fowa Śląskiego, otwierając jako prze-
wodniczący Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo 
Izerskie” powiedział, że „dziś obcho-
dzimy Dzień Leniwych Spacerów”, 
ale on sam – posiłkując się słownic-
twem czasu pandemii – sugeruje, 
żeby ten dzień raczej odsiedzieć, 
a spacery przełożyć na później, bo za 
oknami pada. Od ostatniego „Wal-
nego” minęły z górą 4 lata (odbyło 
się 18.04.2015 r.), ale w tym roku 
z oczywistych powodów organiza-
cja wcześniej takiego zebrania była 
niemożliwa. Sceneria „Walnego” 
przypominała nieco egzamin ósmo-
klasistów, bo i maseczki uczestników, 
i odkażanie dłoni przed wejściem 
i zasiadywanie indywidualne przy 
stolikach rozsuniętych jak nakazuje 
norma „dystansu społecznego” nie 
pozwoliły uwolnić się od refleksji, że 
nie wszystko, co trudne, jest już za 
nami.

Walne Zgromadzenie Stowarzy-
szenia LGP Partnerstwo Izerskie, 

jakie odbyło się w Gryfowie Śląskim 
w połowie czerwca br. było zupełnie 
odmienne od poprzednich. Z jed-
nej strony było się czym chwalić, bo 
minione 4 lata przyniosły naprawdę 
dużo rewelacyjnych efektów i widać 
już doskonale, że jeśli ktoś ma po-
mysł, to może liczyć na skuteczne 
wsparcie w jego realizacji. Z drugiej – 
ostatnie kilkanaście tygodni odcisnę-
ło na aktywności swój ślad. Niekiedy 
wręcz tę aktywność „zabiło”.

Ze względu na potrzebę spraw-
nego przeprowadzenia spotkania 
formalności związane z wyborami 
wszystkich przypisanych temu Zgro-
madzeniu organów przeszły szybko, 
przedstawienie sprawozdań ograni-
czono do niezbędnego minimum. 
Prezes, przewodniczący Rady Pro-
gramowej, komisji rewizyjnej, i in. 
byli bardzo lapidarni w wypowie-
dziach, co było tym bardziej zasadne, 
że wszelkie sprawozdania uczestnicy 
otrzymali drogą elektroniczną – jak 
nakazują współczesne zwyczaje epi-
demiczne.

Z tego też powodu tym razem 
Walne Zgromadzenie nie skończyło 
się ani kanapkami, ani obiadem – ry-
gory czasu na to nie pozwoliły. Ale 

ten rok – to jubileusz 15-lecia istnie-
nia Partnerstwa, więc może u schył-
ku 2020 sytuacja poprawi się na tyle, 
że będzie to okazja do spotkania się 
choćby przy kawie i ciastku

Potem poszło już gładko – łącznie 
z głosowaniem i pracą komisji skru-
tacyjnej. Na Walnym zebrało się – 
mimo wszelkich kłopotów – 41 osób 
i one wszystkie nie tylko „skwitowa-
ły” pozytywnie całą kadencję pracy 
Zarządu i organów Stowarzyszenia, 
ale też JEDNOGŁOŚNIE powierzy-
ły po raz już kolejny Bożenie Mulik 
funkcję Prezesa. Zmiany, jakie zaszły 
w gronie członków Zarządu też były 
symboliczne i wynikały ze zmian 
miejsca pracy osób ustępujących, bo 
praca zarządu także zyskała wysoką 
ocenę. W nowym składzie Zarządu 
zobaczymy więc, poza B. Mulik jako 
Prezesem i jej zastępczynią – Jolantę 
Napadłek piątkę członków: Karinę 
Animucką, Agatę Wolak, Annę Za-
wiszę-Paliwodę, Jerzego Buckiego 
oraz Ksenię Michalską. 

A niektóre elementy sprawozdania 
przybliżamy naszym Czytelnikom na 
dalszych stronach gazety. 

Ile może być wart zamek, który 
w rozumieniu historycznym nie ma 
wartości, bo po prostu jest bezcenny? 
Na wzgórzu nad Wleniem stoi bu-
dowla - kamienny zamek - uznawa-
na za jedną z najstarszych w Polsce, 
a z pewnością, najstarsza na Dolnym 
Śląsku. O zamku we Wleniu pisa-
liśmy już wiele razy, nigdy jednak 
o jego wartości materialnej z oczy-
wistych powodów – takie budowle 
mają bowiem wartość przede wszyst-
kim historyczną, którą na pieniądze 
trudno przeliczyć.

Władze gminy mając – jak każ-
dy samorząd – wyjątkowo trudną 
sytuację, bowiem uszczerbki w bu-
dżecie, jakie nastąpiły po wdroże-
niu przepisów o zmianie stawki PIT, 
zwolnieniu młodych pracowników 
z podatku, pogłębione o szkody fi-
nansowe wynikłe z epidemii, poszu-
kiwały środków na niezbędną inwe-
stycję. Bezskutecznie. Wtedy pojawił 
się pomysł, by zastawić najcenniejszy 
w tej klasie zabytek na Dolnym Ślą-
sku – kamienny zamek na wzgórzu 
nad miastem i zyskać pieniądze na 
kanalizację nieodległej wsi Bystrzy-
ca.

A zamek ma historię nie byle jaką, 
bo związaną m.in. z życiorysem żony 
Henryka Brodatego, Jadwigi, która 
później została uznana świętą i stała 
się patronką Dolnego Śląska, a za-
mek ów w okresie swego życia był jej 
ulubionym miejscem.

Potem i przedtem warownia prze-
żywała rozmaite koleje losu. Nie 
została zdobyta przez husytów nisz-
czących ten region, bo obrońcy zle-
wali napastników całymi cebrami 
wrzątku, więc odstąpiono od napa-
ści w przekonaniu, że obrońcy mają 
wody pod dostatkiem i nie dadzą się 

Zamek za… kanalizację

Nowy status oazy św. Jadwigi Śląskiej

wziąć oszaleli z pragnienia. W zam-
ku natomiast wody nie było wcale 
i załoga wylewała ostatnie krople 
wody stosując psychologiczny – jak 
się okazało, skuteczny – fortel. Potem 
zamek wysadzono (1646) I już nie 
odzyskał swojego statusu. 

W XXI w. zaczął się sypać, m.in. 
dlatego, że korzenie rosnących drzew 
rozsadzały mury obronne, a sam mur 
w sporym fragmencie runął w 2005 r. 
Drzew wycinać nie było można, bo 
góra z lasem i zamkiem jest obję-
ta przepisami o ochronie przyrody. 
W końcu… kilkadziesiąt drzew wy-
cięto, mury wzmocniono i odbudo-
wano, Zamek podświetlono, dzięki 
czemu zyskał wygląd i nową sławę, 
a na koniec tej historii zastawiono 
warownię chcąc posiąść niezbędne 
do budowy kanalizacji 4 mln.

(cd. na str. 15)

Co robić na Pogórzu? Poczuć wolność
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Sz.P. Cezary Przybylski 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego

Jako „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania-Partnerstwo Izerskie” w porozumieniu 
z partnerami publicznymi jesteśmy zaintere-
sowani włączeniem nas w proces projektowania 
redystrybucji środków unijnych na poziomie 
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO 
na lata 2021-2027.

Mamy świadomość, iż obecnie trwające kon-
sultacje samorządu województwa (SW) z samo-
rządami terytorialnymi w sprawie propozycji 
delimitacji podejścia terytorialnego realizowa-
nego w ramach RPO 2021-2027 mają kluczo-
we znaczenie dla zaplanowania takiej zinte-
growanej polityki regionalnej, dzięki której 
możliwa będzie interwencja nie tylko w silnych 
ośrodkach miejskich i ich otoczeniu ale w każdej 
zmarginalizowanej społecznie czy gospodarczo 
gminie, miasteczku, wsi. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia ogól-
nego Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiającego wspólne przepisy dotyczące Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Spra-
wiedliwej Transformacji i Europejskiego Fundu-
szu Morskiego  i Rybackiego, a także przepisów 
finansowych na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 
na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz:

„Państwo członkowskie wspiera zintegrowany 
rozwój terytorialny w oparciu o strategie rozwo-
ju lokalnego lub terytorialnego poprzez:
a) zintegrowane inwestycje terytorialne;
b) rozwój lokalny kierowany przez społeczność; 

lub 
c) inne narzędzia terytorialne wspierające ini-

cjatywy opracowane przez państwo człon-
kowskie na rzecz inwestycji zaprogramowa-
nych z myślą o EFRR w ramach celu polityki, 
o którym mowa wart.4 ust.1 lit.e).”
Zwracamy zatem uwagę, że zgodnie w/w za-

pisami podstawowymi narzędziami podejścia 
terytorialnego są zintegrowane inwestycje 
terytorialne oraz rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność. Oba instrumenty są nam 
już znane i były wdrażane w naszym wojewódz-
twie – ZIT w ramach obecnego RPO, RLKS 
w ramach wdrażania PROW 2014-2020, co nie 
stoi na przeszkodzie, by ten instrument włączyć 
także w program operacyjny, tym bardziej, że 
zapisy dot. RLKS oraz lokalnych grup działania 
są wprost zapisane w projekcie rozporządzenia 
ogólnego. Pozwala to przypuszczać, że taka była 
intencja, by rozszerzać zastosowania tego in-
strumentu. Wydaje się też racjonalne rozwijać 
i udoskonalać znane już narzędzie/narzędzia, 
a nie tworzyć nowych, od podstaw – tak, jak-
by to było w ramach rekomendowanych przez 
Zarząd Województwa ATT. Ponadto zwraca-
my uwagę, że zgodnie z obecnym brzmieniem 
projektu rozporządzenia ogólnego: ATT (inne 
narzędzia terytorialne) są dedykowane ini-
cjatywom (…) na rzecz inwestycji zaprogra-
mowanych z myślą o EFRR w ramach celu 
polityki, o którym mowa wart.4 ust.1 lit.e), to 
jest celu C4 – Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru 
praw socjalnych. 

Taki zapis uszczegóławiający budzi nasze duże 
wątpliwości co do możliwości zastosowania 
ATT w ramach innych celów, a jak sami Pań-
stwo zaznaczacie:  zgodnie z informacjami prze-
kazanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej w celu realizacji wsparcia w ramach 
celu tematycznego CP5 niezbędne jest sformalizo-
wanie instrumentów terytorialnych planowanych 
w ramach przyszłego programu regionalnego.

Prosimy zatem o informację w tym zakre-
sie i konkretną odpowiedź, czy ATT nie jest 
ograniczone tylko do celu 4, a tym samym, czy 
realizacja celu 5, który wymaga podejścia tery-
torialnego, będzie w ogóle możliwa  przy zasto-
sowaniu ATT. Jednocześnie zwracamy uwagę, 
że w oparciu o dokumenty zarówno szczebla 
unijnego, jak krajowego RLKS jest możliwy do 

Warta w liczbach
Mieszkańcy wielu wsi, nie tylko izerskich 

mogą zazdrościć mieszkającym w Warcie 
Bolesławieckiej. W tej gminie już w 2004 r. 
wszystkie domy były podłączone do kanali-
zacji (była to wówczas jedyna gmina w pełni 
skanalizowana w istniejącym wówczas wo-
jewództwie legnickim), a wodę z wodocią-
gów 100% mieszkańców miało już w 1992 r.

Jeszcze nie, 
ale już tak 

Ta notatka powstała na kilka dni przed 
końcem czerwca, więc trudno jest przewidy-
wać, czy jej treść będzie adekwatna do rze-
czywistości w lipcu, ale… zasięgnęliśmy tzw. 
języka, czy Uzdrowisko Świeradów-Zdrój 
przyjmie kuracjuszy w najbliższym czasie?

– Tak – padła odpowiedź – Wprawdzie do-
piero od 1 lipca mamy planowaną recepcję, 
(oczywiście pod kilkoma warunkami sani-
tarnymi i tylko przyjazdy komercyjne), ale 
mamy nadzieję, że zastosowane rygory sani-
tarne będą wystarczające dla wyeliminowania 
zagrożenia. Niestety – ten rodzaj usług jest 
trudny do realizacji w sytuacji epidemii, ale 
z różnych powodów konieczny. I dla kuracju-
szy, i dla samej jednostki. 

realizacji w ramach wszystkich celów, a także 
może korzystać z EFRR,  EFS+,  EFMR oraz 
nowego funduszu – FST  (Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji), a dodatkowo 
EFROW w ramach PROW.  Zapewnia więc 
zintegrowane podejście i wsparcie.   

• Dlaczego RLKS
Instrument RLKS realizowany jest we współ-

pracy z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) 
służy realizacji polityki regionalnej przy wspar-
ciu środków z wszystkich dostępnych funduszy 
tj. EFRR, EFS oraz EFROW, EFRR. 

W obecnej perspektywie realizacja LSR 
z wszystkich funduszy na terenie całego kraju 
ma miejsce w Szwecji i Portugalii. W Czechach 
85% LGD korzysta z trzech funduszy (bez fun-
duszu morskiego) dysponując głównie środkami 
na cele inwestycyjne, kilkukrotnie wyższymi na 
1 mieszkańca  niż w Polsce. Na Słowacji wszyst-
kie grupy mają do dyspozycji dwa fundusze 
– EFRROW i EFRR. Blisko 100 miast realizuje 
LSR na Węgrzech, 21 miast na Litwie. W całej 
Europie jest 250 miejskich LGD. 

W Polsce mamy 323 LGD pokrywające 93% 
powierzchni obszarów wiejskich, co stanowi 
trzecią ilość LGD w krajach UE. Większość – 
87% LGD realizuje jednak tylko jednofunduszo-
we LSR. Decyzją samorządowych władz woje-
wódzkich, cztery fundusze dostępne były tylko 
w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim 
i podlaskim. LGD na obszarze tych woje-
wództw dysponują średnio trzykrotnie większy-
mi środkami niż pozostałe LGD w kraju i przede 
wszystkim mają znacznie szerszy zakres możli-
wych do realizacji projektów. Co najważniejsze 
i potwierdzone badaniami, RLKS realizowany 
z udziałem LGD jest w tych województwach 
skutecznym narzędziem realizacji polityki re-
gionalnej1, którego kontynuacja uwzględniona 
została w kolejnej perspektywie 2021-2027 2. 

Głównym osiągnięciem LGD jest skuteczne 
włączenie społeczności lokalnej (na równych 
zasadach podmiotów publicznych, społecznych 
i gospodarczych) w proces podejmowania de-
cyzji dotyczących rozwoju danego obszaru. Nie 
bez znaczenia dla obszarów małych miast i wsi 
jest też animowanie rozwoju gospodarczego, 
w tym m.in. rozwój przedsiębiorczości, wspar-
cie nowych miejsc pracy, zwiększenie dostępu 
do usług, a tym samym zapobieganie marginali-
zacji tych obszarów. 

• RLKS na Dolnym Śląsku 
W perspektywie 2014-2020 na Dolnym Śląsku 

funkcjonuje 17 LGD obejmujących wsparciem 1 
427 498 mieszkańców województwa co stanowi 
(ok 49 %), LGD bazują na partnerstwach z 143 
gminami (ok 88%), a we współpracy z SW LGD 
wydatkują środki w wysokości 172 165 000 zł 

LGD dysponują zdobytą na przestrzeni blisko 
15 lat wiedzą, doświadczoną kadrą i struk-
turą gwarantującą sprawne przygotowanie 
i realizację wielofunduszowego RLKS, są więc 
godnym zaufania partnerem przygotowanym 
do pełnienia podobnych funkcji w przyszłej 
perspektywie. Co najważniejsze jednak, LGD 
są rozpoznawalnym i sprawdzonym w terenie 
partnerem dla samorządów, przedsiębiorców, 
NGO i mieszkańców – pełniąc rolę lokalnych 
agencji rozwoju. 

Rola i zadania LGD pokrywają się z zada-
niami i kompetencjami ZIT –ów i polegają 
na: diagnozie potrzeb, opracowaniu strategii, 
prowadzeniu szkoleń, doradztwie, opracowa-
niu kryteriów i dokonaniu wyboru projektów 
i przekazaniu ich do dalszej oceny do SW. Po-
nadto LGD doradzają w realizacji i rozliczeniu 
projektów, prowadzą monitoring wskaźników 
i ewaluację skuteczności interwencji i zmian na 
obszarze. 

LGD prowadzą szereg działań aktywizują-
cych, a dzięki projektom współpracy między-
narodowej i między terytorialnej dzielą się do-
świadczeniem i  czerpią inspiracje dla rozwoju 

1  Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-
P_ http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewalu-
acja-baza-badan,http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/
badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/
badania-ewaluacyjne/ocena-systemu-wdrazania-
i -wstepny-p omiar-rezu ltatow-inst r umentu-
rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-w-
wojewodztwie-podlaskim/

2  https://www.powiat-sepolno.pl/plik,9366,no-
wa-perspektywa-rpo-2021-2027.pdf

lokalnych ojczyzn od innych LGD z Polski i Eu-
ropy. 

• Doświadczenie LGD Partnerstwa Izer-
skiego

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania– 
Partnerstwo Izerskie” stanowi kontynuację po-
dejścia LEADER – zainicjowanego już 2004 r. 
Celem Partnerstwa Izerskiego jest zrównowa-
żony rozwój gospodarczy w oparciu o lokalne 
zasoby, aktywnie współpracująca społeczność 
lokalna. Działalność opiera się na wspólnym 
planowaniu i realizacji kolejnych Lokalnych 
Strategii Rozwoju przy wsparciu różnych fun-
duszy. 

Zasięg działania Stowarzyszenia wyznaczo-
ny został obszarem Gór i Pogórza Izerskiego 
obejmuje: 2 gminy miejskie poniżej 5  000 tys. 
mieszkańców Świeradów Zdrój i Zawidów , 8 
gmin miejsko-wiejskich Gryfów Śląski, Leśna, 
Lwówek Śląski, Lubomierz, Nowogrodziec, Ol-
szyna, Wleń, 8 gmin wiejskich: Jeżów Sudecki; 
Lubań, Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamie-
nica, Sulików, Warta Bolesławiecka, Zgorzelec.  
Działaniami LGD objętych jest blisko 136 444 
tys. mieszkańców. 

Szkolimy, planujemy, określamy kryteria wy-
boru, wybieramy projekty do realizacji i prze-
kazujemy do SW a także wspieramy realizację 
i rozliczenie projektów w oparciu o zaplanowa-
ne wskaźniki. Jesteśmy również certyfikowaną 
lokalną organizacją grantową z doświadczeniem 
samodzielnego wyboru, wsparcia i rozliczenia 
grantów.

W perspektywie 2007-2013 we współpracy 
z SW wdrażana była LSR wydatkowanie wy-
niosło średnio 98% środków 23 267 924,00 zł – 
dotacji, co z wkładem własnym dało ok. 40 mln 
środków wydanych przez samorządy, stowarzy-
szenia, przedsiębiorców. Zrealizowano 292 pro-
jekty, powstało 37 nowych firm, 19 miejsc pra-
cy. Realizowano inne projekty z funduszy EFS, 
grantowe na kwotę 1 219 046,39zł.  

W perspektywie 2014 -2020 Stowarzyszenie 
budowało strategię oddolnie wspólnie z miesz-
kańcami, instytucjami, przedsiębiorcami ob-
szaru. Otrzymaliśmy 15  000  000,00 zł. dzięki 
wspólnemu planowaniu i zgodzie partnerów, 
większość z w/w kwot przeznaczona została na 
inwestycje i projekty rozwojowe służące zacho-
waniu specyfiki oraz utworzeniu oferty tury-
stycznej obszaru Partnerstwa Izerskiego. Ponad 
20 krotnie wzrosła oferta noclegowa w obszarze,  
wypożyczalni sprzętu turystycznego czy działal-
ności około turystycznych. Zrealizowane przez 
samorządy inwestycje małej infrastruktury na 
obszarach wiejskich, ofertę rekreacyjną czy 
udostępnienie zabytkowych obiektów, przycią-
gają dziś do odwiedzin Partnerstwa Izerskiego 
tysiące turystów i zdecydowanie wpływają na 
podniesienie jakości życia mieszkańców. 

Realizacja celów LSR oraz partnerska współ-
praca wzmacniana przez wykorzystanie mecha-
nizmów operacji własnych i grantów Realizacja 
projektów z innych funduszy EFS; INTEREG 
Polska Niemcy, pozwala na realne zmiany tj. 
wzrost: dochodów, inwestycji, przedsiębior-
czości lokalnej czy podnoszenie jakości edu-
kacji – co z kolei przyczynia się do zmniejsze-
nia marginalizacji obszaru. LGD stale wspiera 
i monitoruje zamiany na obszarze poprzez 
szereg działań aktywizacyjnych stanowiących 
o rozpoznawalności Partnerstwa Izerskiego.

Postulaty 
Zgodnie z rekomendacjami Parlamentu Eu-

ropejskiego – to RLKS i ZIT służyły większemu 
udziałowi obywateli w zarządzaniu na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, poprzez bezpośrednie 
zaangażowanie w proces podejmowania decyzji 
(pkt. 15), ponadto RLKS stwarza możliwości dla 
obszarów miejskich i podmiejskich, wskazując, 
że rozwój obszarów miejskich musi być zrów-
noważony i spójny  z rozwojem otaczających 
go obszarów podmiejskich i wiejskich (pkt. 23). 
Parlament wskazuje również na sukces LGD 
w zarządzaniu projektami i apeluje o przyznanie 
bardziej wszechstronnego finansowania i roz-
ważenie zwiększenia zakresu działalności lo-
kalnych grup działania; ubolewa, też że władze 
krajowe w niektórych państwach członkowskich 
ograniczają RLKS do jednego konkretnego celu 
polityki (pkt. 30)3. 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX%3A52016IP0211

W przypadku braku wprowadzenia wielofun-
duszowych RLKS, istnieje realna obawa pogłę-
bienia marginalizacji obszarów małych miast 
i wsi, a kontynuacja RLKS w formie jednofun-
duszowej (EFROW) może prowadzić do utraty 
szans na tworzenie skuteczniejszych lokalnych 
strategii rozwoju (pkt. 24). Tym bardziej, że re-
alne jest wraz ze spadkiem wielkości pomocy 
w ramach EFROW, zmniejszenie ilości pienię-
dzy dla obszarów wiejskich dostępnych za po-
średnictwem LGD. Obawy budzi też brak stano-
wiska co do włączenia w kolejnej perspektywie 
EFEMR podejścia RLKS. 

Jak skutecznym narzędziem może być RLKS 
przekonały się o tym już Samorządy Wojewódz-
twa Kujawsko– Pomorskiego i Podlaskiego – 
one zaufały lokalnym LGD. Doświadczenia te 
stanowią niewątpliwie obiektywną rekomenda-
cję dla zastosowania podejścia RLKS na terenie 
Województwa Dolnośląskiego, w tym na ob-
szarach miast, szczególnie w częściach wyma-
gających rewitalizacji. Pełen RLKS pozwoliłby 
na rozwój współpracy „miasto-wieś” oraz na 
skuteczną realizację działań w zakresie ochrony 
środowiska i przeciwdziałania zmianom klima-
tu, w tym suszy. Jej nieodwracalne skutki już 
widać w przyrodzie, gospodarce, szczególnie 
w rolnictwie i rybactwie. W takich problema-
tycznych sytuacjach, tylko szybkie i radykalne 
działania, sprawdzone w ramach LGD i moż-
liwe do zaplanowania z wielu funduszy po-
zwalają na prawidłowe diagnozowanie i sku-
teczną interwencję  – czego potwierdzeniem są 
doświadczenia z w/w województw czy z Czech. 

Jako LGD posiadamy doświadczenie, kwali-
fikacje i potencjał do tego by być partnerem dla 
SW w realizacji Zintegrowanej Strategii Woje-
wództwa. Jesteśmy gwarantem zgodnej współ-
pracy partnerów publicznych, gospodarczych 
i społecznych oraz realizacji kompleksowych 
projektów. Posiadamy innowacyjne narzędzia 
badania zmiany przez oczekiwane wskaźniki, 
rezultaty czy wyniki.

Mając na uwadze powyższe zwracam się 
z prośbą o włączenie LGD do procesu plano-
wania delimitacji środków w ramach narzędzia 
RLKS. Istniejące grupy, ich doświadczenie oraz 
znajomość problemów przyczyni się do skutecz-
nego zaplanowania i wydatkowania środków na 
terenie Dolnego Śląska. 

W załączeniu:
1) analiza porównawcza wdrażania RLKS na 

Dolnym Śląsku i województwach wdrażane-
go RLKS 2014-2020. 

2) Deklaracje poparcia Gmin z Obszaru LGD 
Partnerstwo Izerskie.

                                                                                                                    
 Z poważaniem w imieniu Zarządu

-/ Prezes/-
Bożena Mulik
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jedynie małą część dawnych podziemnych ko-
rytarzy. Do innych – z różnych powodów – nie 
zaglądają „niedzielni eksploatatorzy”. Chodniki 
kopalniane są niedostępne, zalane, zarzucone 
kamieniami i zwyczajnie niedostępne.

Ale… do podziemnej trasy turystycznej „Ko-
palnia święty Jan” od czasu do czasu zaglądają 
goście z zagranicy, którzy przekonują, że w po-
czątkach XVII w. przyjechali tu przedstawiciele 
zamożnego rodu czeskiego, bo pieniądze nie 
stworzyły im tarczy przed religijnymi prześla-
dowaniami. Uciekli z pieniędzmi i osiedlili się 
nieopodal Świeradowa-Zdroju. Majątek rodzin-
ny ukryli w jednej z kopalń – kto wie, czy nie 
w „świętym Janie”? Niektóre dokumenty w ar-
chiwach mogą na to wskazywać, a fakt, że mapy 
chodników i sztolni, jakie udało się znaleźć 
w konfrontacji ze stanem rzeczywistym okazu-

ją się niedokładne. Mówiąc wprost – niektóre 
z nich nie zostały zaznaczone.

Czy to oznacza, że gdzieś niedaleko Krobicy 
leży skarb o niewyobrażalnej wartości?

Nie wiadomo, jednak faktem niezbitym 
jest, że otwarciem sztolni Krobica wpisała się 
w „Szlak Tajemniczych Podziemi”. I teraz jes to 
miejsce interesujące dla fanów takich rozrywek, 
którzy być może do samej Krobicy by nie przyje-
chali, ale… Skoro już byli w Srebrnej Górze, Zło-
tym Stoku, Walimiu, Książu, Srebrnej Górze, czy 
Osówce, czyli najpopularniejszych na Dolnym 
Śląsku miejscach, to jakże by mogli nie zdobyć 
całej „korony dolnośląskich podziemi” i odpu-
ścić Krobicę? Po prostu – nie mogą i dlatego tu 
przyjadą.

Natomiast w sprawie skarbu zwolennicy 
dwóch teorii zderzają swoje poglądy. Entuzja-
ści przekonują, że jest to prawdopodobne na 
granicy pewności. Sceptycy mówią: jest to tak 
samo prawdopodobne, że gdzieś w tunelach pod 
Wałbrzychem stoi „złoty pociąg”, albo że w Su-

detach ukryto „bursztynową komnatę”, czy po-
dobne tezy. Póki co, na tych „skarbach” zarobili 
więcej pieniędzy ci, którzy o nich piszą, niż ci, 
którzy usiłują je znaleźć. Drugi nakręcony po 
wojnie polski film nosił tytuł „Skarb”. Wszyscy, 
którzy chcą zaryzykować jakieś pieniądze, albo 
swoje zdrowie i życie, by znaleźć skarb w kopal-
ni „święty Jan” powinni sobie ten film dokładnie 
obejrzeć, albo przynajmniej znaleźć scenariusz 
w Internecie. To będzie bardzo pouczająca lek-
tura. 

Nr ogłoszenia 
o naborze: 1/2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania – Partnerstwo Izerskie 
ogłasza nabór wniosków o  dofinan-
sowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
działanie:

INFRASTRUKTURA 
TURYSTYCZNA, REKREACYJNA

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od 
30.06.2020 r. do dnia 14.07.2020r. w godzi-
nach 8:00 – 12:00.

3. Miejsce składania wniosków: Benefi-
cjenci zainteresowani udziałem w konkursie 
składają wypełnione wnioski wraz z załączni-
kami osobiście albo przez pełnomocnika albo 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji nw 
biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izer-
skie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 
59-620 Gryfów Śląski 

• Wniosek wraz z załącznikami należy 
składać na odpowiednich, aktualnie obowią-
zujących formularzach: w 2 egzemplarzach 
w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elek-
tronicznej na nośniku (CD, pendrive). Wersja 
papierowa i elektroniczna wniosku muszą być 
tożsame. Oba egzemplarze pozostawiane są 
w LGD.

• Wnioskodawca powinien posiadać wła-
sny egzemplarz, na którym uzyska potwierdze-
nie wpływu (która zostanie zwrócona Wnio-
skodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku 
do LGD),Pracownik Biura LGD potwierdza 
przyjęcie wniosku umieszczając na każdym 
egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę zło-

żenia wniosku, podpis przyjmującego wnio-
sek oraz indywidualny numer sprawy nadany 
przez LGD.

• Wnioski powinny być złożone w dwóch 
skoroszytach, a wersja elektroniczna w  papie-
rowej kopercie. 

Ważne: 
Kopie dokumentów dołącza się w formie ko-

pii:
–  potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez pracownika LGD, 
– lub podmiot, który wydał dokument,
– lub w formie kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Notariusza,

4. Forma wsparcia: Kwota do 300 000 
zł. brutto – refundacja w wysokości do 100% 
kosztów kwalifikowanych Beneficjentami 
będą organizacje pozarządowe, a w przypad-
ku jednostki samorządu terytorialnego pomoc 
przyznawana jest w wysokości 63,63%(Wkład 
własny wnioskodawcy stanowiący publiczne 
środki krajowe 36,37%)

5. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub     kulturalnej.

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 
Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktyw-

nie współpracujące i utożsamiające się z Part-
nerstwem Izerskim”, 

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń 
publiczna pobudzająca aktywność społeczeń-
stwa Partnerstwa Izerskiego”, 

Przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źró-
dłem aktywizacji społeczności lokalnej”

6. Warunki udzielenia wsparcia obowiązu-
jące w ramach naboru: 

a) Złożenie kompletu wymaganej do-
kumentacji w miejscu i terminie podanym 
w ogłoszeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią 
Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Izerskie 

c) Zgodność operacji z lokalnymi kryteria-
mi wyboru operacji, oraz uzyskanie minimal-
nej liczby punktów.

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

7. Planowany wskaźnik do osiągnięcia: 
Liczba nowych  obiektów infrastruktury tu-

rystycznej i rekreacyjnej  – 6 szt. 

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomo-

cy wraz z kompletem załączników,
b) formularz opisu zgodności operacji z lo-

kalnymi kryteriami wyboru.

9. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru 

wynosi 676 524,80 zł

10.  Doradztwo: Punkty za doradztwo uzy-
skują Beneficjenci, którzy skorzystają z do-
radztwa do danego naboru w terminie od pu-
blikacji ogłoszenia do dnia 7.07.2020 r. 

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

– Innowacyjność może polegać na:
• wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejące-

go dotąd na rynku) pomysłu, 
• wprowadzeniu rozwiązania z zastoso-

waniem technologicznie nowych lub istotnie 
ulepszonych metod renowacji, w tym również 
metod proekologicznych, z zakresu technologii 
czy budownictwa (wynika z opisu projektu in-
westycji) 

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)
– Operacje przyczyniające się do wykorzysta-

nia niżej wymienionych obszarów otrzymują po 
3 pkt. za każdy: 

• walory przyrodniczo-krajobrazowe, 
• dziedzictwo historyczno-kulturowe, 
• aktywność społeczna i gospodarność 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)
– Operacja służy jak największej liczbie 

mieszkańców 
(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)
– Beneficjent operacji 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność 

opisu projektu 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Realizacja operacji przyczyni się do zwięk-

szenia aktywności społecznej i wzmocnienia 
więzi z miejscem zamieszkania. 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Operacja będzie realizowana w miejsco-

wości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 
mieszkańców 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 

39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera 
się w przedziale <0,00 – 5,57>, przy czym aby 
otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi 
uzyskać ocenę min. 2,36 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości 
punktów przez dwie lub więcej operacji o ko-
lejności na liście wybranych lub nie wybranych 
operacji decyduje data i godzina złożonego 
wniosku.

12. Informację o miejscu zamieszczenia 
dokumentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji 
w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wybo-
ru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 (LSR)dostępne są na jej stro-
nie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.
pl w  zakładce Strategia/Kryteria i  procedury  
oraz  Realizacja LSR/Nabory 

b) Formularze wniosku o udzielenie 
wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje 
wypełniania wniosków, oraz formularz umowy 
o udzielenie wsparcia dostępny jest na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.pl 
oraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w za-
kładce Realizacja LSR/Wnioski  oraz  Realiza-
cja LSR/Nabory

c) Dokumenty są również dostępne w for-
mie papierowej w Biurze LGD i wydawane na 
żądanie osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru, można uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00 – 15:00 w biurze LGD mieszczą-
cym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: 
biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bez-
płatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpo-
wiada Wnioskodawca

Czeski skarb sprzed wieków, czy „bajki, panie bajki…”?

Zanurzyć się w starej kopalni

Na początek – fakty. Prawdą jest, że emigranci 
z Czech, z których pochodziło wieku zbiegów, 
ratujących się ucieczką przed skutkami nietole-
rancji religijnej byli osadnikami w wielu miej-
scach Pogórza. Bez nich niektóre miejscowości 
zapewne w ogóle by nie powstały, ani w owym 
czasie, ani nawet później. Prawda jest, że wielu 
uchodźców pracowało w kopalniach, i prawdą, 
że kilka  z takich kopalń istniało w rejonie Pogó-
rza, w tym w okolicach Krobicy, przed kilku laty 
otwarta dla turystów. I na koniec prawdą jest, że 
sztolnie udostępnione do zwiedzania stanowią 

LLA? Za rok…
Kolejna, 23 edycja Lwóweckiego Lata Aga-

towego miała się odbyć w dniach 17 – 19 lipca 
2020, miał wystąpić Michał Szpak, potem Sar-
sa… Miało być jak zwykle ponad 200 stoisk 
z kamieniami ozdobnymi i minerałami, itp.

Już w maju została podjęta decyzja, że ze 
względu na epidemię i nieustające zagrożenie 
dla zdrowia i życia nie ma co prowokować 
losu. Impreza z jej wszystkimi atrakcjami od-
będzie się dopiero w roku 2021.

Również inne, duże przedsięwzięcia stoją 
pod znakiem zapytania (rzadko), albo ich or-
ganizacja w tym roku jest niemożliwa. Nie od-
będzie się Festiwal Komedii Filmowych w Lu-
bomierzu, chociaż akurat to przedsięwzięcie 
ma na Pogórzu Izerskim bodaj najdłuższą 
tradycję. Być może w jakiejś szczątkowej for-
mie zostaną zorganizowane pokazy kina pod 
gwiazdami, jednak i to nie jest do końca pew-
ne. Ze względu na zagrożenie epidemiolo-
giczne nie będzie spotkań i festiwali zespołów 
śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich czy więk-
szych imprez organizowanych przez Straże 
Pożarne. Musimy się z tym niestety pogodzić. 
Dla Partnerstwa najtrudniejsza, ale konieczna, 
była decyzja o odwołaniu Izerskiej Gali, która 
towarzyszyła przedsięwzięciu w Mirsku. Był to 
nie tylko koncert i podsumowanie pracy róż-
nych zespołów, ale także szansa na prezentację 
wyrobów rękodzielniczych. Można powiedzieć 
– popłynęliśmy, tak, jak gryfowskie Kwisonalia 
(też skreślone). Zobaczymy się za rok.

Tablica ilustruje cały „Dolnośląski szlak podziemi”
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W końcu marca 2020 r. media 
obiegła plotka, że bodaj najbardziej 
malowniczy most kolejowy na Pogó-
rzu Izerskim i jeden z najoryginal-
niejszych na Dolny Śląsku, nad zato-

ką Zalewu Pilchowickiego, ma zostać 
wysadzony dla potrzeb filmu.

Faktem jest, że ta sama plotka gło-
siła, że film ma być nie byle jaki – bo 
hollywoodzki, a zdaniem niektórych 

przedstawicieli kolei sam most jest 
właśnie byle jaki i nadaje się już tylko 
do głębokiego remontu, na co nie ma 
pieniędzy. Dla wielu – nie tylko mi-
łośników kolei – to była wiadomość 
oburzająca.

Most nad zalewem jest wyjątkowy 
z kilku powodów. W odróżnieniu od 
zdecydowanej większości takich kon-
strukcji ma tzw. kratownicę dolną. 
Inne, także na tej samej trasie, mają 
tradycyjną górną, jak choćby nieod-
legły most w Pilchowicach. Został 
zbudowany w latach 1905-1906 dla 
potrzeb powstającej wówczas właśnie 
„Kolei Doliny Bobru”. A idea budo-
wy tejże Kolei jest przede wszystkim 
skutkiem… powodzi, jaka nawiedziła 
Śląsk (ówcześnie – Prusy) w 1897 r. 
Na skutek koszmarnych zniszczeń po 
powodzi zdecydowano o powstaniu 
całej sieci zbiorników retencyjnych. 
Poza Zalewem w Pilchowicach po-
wstały m.in. Leśniański, Złotnicki, 
czy w Karpaczu na Łomnicy.

Most nad Zalewem ma 135 m dłu-
gości, jest najwyższą konstrukcją tego 
typu na Śląsku i jedną z najwyższych 
w Polsce (od lustra wody dzieli go 
ok. 40 m). Wspiera się nie na tra-
dycyjnych przyczółkach, na  dwóch 
kamienno-betonowych filarach, od-

ległych od siebie o ponad 80 m.
Gdyby doszło do kręcenia filmu, to 

nie byłby to debiut, bo ten most „za-
grał” już w wojennym filmie Jerzego 
Passendorfera „Skąpani w ogniu” 
(1963 r.). Podobno stanowił też wzór 
do animacji w grze komputerowej 
„Zaginięcie Ethana Cartera”. Wpraw-
dzie z różnych względów nie wzięto 
go pod uwagę, przy innym dramacie 
wojennym „O jeden most za daleko”, 
ale tam były wymagane azjatyckie 
plenery i nasz most tego warunku nie 
spełniał. Z polskich twórców pilcho-
wicki most nad Zalewem wykorzystał 
jeszcze Piotr Łazarkiewicz, cieplicza-
nin, w swoim filmie „Kocham kino” 
(1987.  Nawiasem mówiąc – podpo-
wiadamy animatorom działalności 
„Kina za Rogiem” we Wleniu i Lubo-
mierzu prezentację filmów, w których 
„wystąpiły” plenery izerskie – mogła-
by to być spora atrakcja dla miłośni-
ków regionu. 

Oficjalnie zamknięto ten most dla 
ruchu pociągów 11 grudnia 2016 
roku, organizując pamiątkowy prze-
jazd sentymentalny, ale można było 
wybrać się tam czeskim „motora-
kiem”, z czego relację zamieściliśmy 
w jednym z wydań „Ech Izerskich”, 
bo byliśmy pasażerami tej eskapady.

Na kilka pytań indagowani przed-
stawiciele różnych służb nie chcieli 
nam odpowiedzieć, a szkoda. M.in. 
jak się ma ta plotka do zapowiedzi 
„odwieszenia” kursowania pocią-
gów na linii Jelenia Góra – Wleń – 
Lwówek Śląski, a dalej do Złotoryi 
i Legnicy? Zapowiedź restytucji tego 
połączenia, o co zabiegają przede 
wszystkim burmistrzowie Wlenia 
i Złotoryi w trakcie wielu organizo-
wanych specjalnie konferencji po-
jawia się przy każdych wyborach, 
a cichnie w okresie między nimi. 
I po drugie – jeszcze ciekawsze – 
dlaczego służby konserwacji zabyt-
ków dopiero w atmosferze plotek 
i medialnych donosów podjęły pró-
bę wpisania tego obiektu do rejestru 
zabytków (tymczasem jest wpisany 
tylko do ewidencji zabytków, a jest to 
lista obiektów chroniona mniejszymi 
rygorami)?

Hałas wokół tej sprawy uchronił 
most przed – być może realnymi 
– planami realizacji jakiegoś kata-
stroficznego filmu. I dobrze – mamy 
własne katastrofy kolejowe, choćby 
w postaci zawieszonego od czterech 
prawie lat kursowania pociągów. Hol-
lywoodzkich katastrof już nam nie 
potrzeba do kompletu.

Samorząd województwa przejął 
w pierwszych dniach czerwca br. li-
nię kolejową z Gryfowa Śląskiego do 
Świeradowa-Zdroju, formalnie dwie 
linie – 317 i 336.. Według deklaracji 
ruch kolejowy zostanie tam przywró-
cony w okresie najbliższych dwóch 
lat. Żeby mogło to się zdarzyć, trzeba 
wykonać sporo robót, bo chociaż cała 
trasa jest niezbyt długa – łącznie to 
jest 16,2 km, to jednak ze względu na 
fakt, że dłuższy czas nie była eksplo-
atowana, to i zabiegów remontowo-
-rewitalizacyjnych jest tam potrzeb-
nych sporo.

W przypadku inwestycji kolejo-
wych muszą być one poprzedzone 
przygotowaniem rozmaitego rodzaju 
dokumentacji, w tym tzw. studium 
wykonalności. Okazuje się, że zosta-
ło owo studium zlecone już u schyłku 
ub. roku, później potrzebne były dzia-
łania notariuszy, by Województwo 
Dolnośląskie mogło przejąć majątek 
od PKP S.A, itp., itd.

Wstępnie szacowany koszt tej in-
westycji to ok. 50 mln złotych – po-

KOLEJ PO KOLEI
nad 3 mln na 1 km torowiska i urzą-
dzeń towarzyszących. Dużo, jednak 
aby zadośćuczynić przepisom bezpie-
czeństwa w komunikacji, to wszystkie 
najdrobniejsze działania muszą być 
zrealizowane co do jednej śruby.

Swego czasu rozmawialiśmy w bur-
mistrzem Świeradowa-Zdroju pyta-
jąc o korzyści, jakie miasto i gmina 
może odnieść z uruchomienia kolei. 
Jako jedną z najważniejszych podał, 
że będzie to… zwolnienie miejsc par-
kingowych. – Bardzo wielu pracow-
ników dojeżdża z kierunku Gryfów 
Śląski, Mirsk i z okolicznych miejsco-
wości. Przyjeżdżają rano, wyjeżdżają 
po pracy, czyli przez cały dzień mamy 
problem z wolnymi miejscami par-
kingowymi, bo turyści którzy przy-
jeżdżają później nie mają w samym 
mieście za wielu wolnych miejsc. Jeśli 
będzie wygodny dojazd pociągiem, 
na warunkach preferencyjnych dla 
osób związanych z miastem, a prze-
jazdy będą tak skomunikowane, żeby 
było to optymalne rozwiązanie dla 
dojeżdżających, to oni przesiądą 

się z samochodów do pociągu, 
co – szczególnie w zimie – będzie 
znacznie wygodniejsze. To będzie 
wspólna korzyść, a sprawa jest tym 
bardziej atrakcyjna, że szacujemy, 
iż przejazd z Gryfowa Śląskiego do 
Świeradowa-Zdroju potrwa ok. 20 
min., więc nie dłużej, niż autem.

W podobnym tonie, aczkolwiek 
z pewną dozą ostrożności wypowia-
dał się na ten temat burmistrz Gry-
fowa Śląskiego, Olgierd Poniźnik. 
– Dla miasta i gminy to dobre roz-
wiązanie i ze względów pracowni-
czych, ale też szansa na zwiększenie 
intensywności odwiedzin turystów 
w samym Gryfowie – powiedział. – 
– Jesteśmy już stacją na trasie Jelenia 
Góra – Zgorzelec, a skoro możemy 
być także stacją przesiadkową w kie-
runku Mirska i Świeradowa-Zdroju, 
to oznacza, że przy odpowiedniej 
promocji naszych atrakcji tury-
stycznych (a jest ich sporo), może-
my liczyć na nieco zwiększony ruch 
turystów w mieście. Tyle, że moim 
zdaniem dwa lata to chyba za mało 
na zakończenie tej inwestycji, bo 
przecież sprawa przetargów, wyło-
nienia wykonawcy zgodnie z przepi-
sami i potem już realne roboty może 

wymagać dłuższego okresu. Lepiej 
nie nastawiać się na szybko sukces, 
niemniej sama idea jest bardzo war-
tościowa i obiecująca. 

Przypomnieć należy, że kolej wraca 
na tę trasę po wielu latach stagnacji. 
Uroczystość otwarcia odcinka kolei 
Gryfów Śląski – Mirsk odbyła się w li-
stopadzie 1884 r., w roku 1909 doda-
no do tego odcinek Mirsk – Świera-

dów-Zdrój, ale przeszło 20 lat temu 
ruch na tej trasie zamarł i trzeba było 
prawie trzech dekad, żeby znowu 
uznano, że „teraz kolej na kolej”. 

Do sprawy wznowienia przejaz-
dów na trasie kolei Doliny Bobru (to 
znaczy Jelenia Góra – Wleń – Lwó-
wek Śląski) powrócimy w następnym 
wydaniu „Ech”. 

(Prawdziwa?) wojna o most

Niedawno minęło 30 lat istnienia 
jednej z najbardziej oryginalnych 
formacji teatralnych w Polsce, po-
wstałej na Pogórzu Izerskim, choć 
właśnie tutaj występującej relatyw-
nie nieczęsto. Mowa oczywiście 
o „Klinice Lalek”, która zaanektowa-
ła nieczynną stację kolejową w Wo-
limierzu..

Precyzyjnie – grupa teatralna 
„Klinika Lalek” powstała we Wro-
cławiu, w ówczesnej Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej, w począt-
kowym okresie studiów aktorskich 
jej inicjatorw. A posiłkowała się od-
mianą lalek zwanych „jawajkami”, 
tyle, że w realiach teatrów animacji 
„jawajka” jest mała, oni zaś budowali 
swoje lalki – monstra, wielkości zde-
cydowanie przerastającej człowieka, 
na specjalnych stelażach, co sprawia-
ło, że w animacji były te konstrukcje 
niezwykle plastyczne.

„Klinika” pierwszy swój spek-
takl zaprezentowała we Wrocławiu, 
w 1988 r., potem została zaproszona 
do Jeleniej Góry, na Międzynarodo-
wy Festiwal Teatrów Ulicznych i wła-

Jemiołka, Wiktor i 30 lat…
ściwie to sprawiło, że zespół pozostał 
na Pogórzu Izerskim. Zasadą pierw-
szych lat prezentacji MFTU były 
bowiem „fiesty” w małych miastecz-
kach ówczesnego województwa jele-
niogórskiego. „Klinika” jeździła na 
swoje występy do Gryfowa, Mirska 
i w okolice, powoli w głowach człon-
ków tej ekipy zrodził się pomysł, by 
znaleźć właśnie tutaj swoją stałą sie-
dzibę po studiach. Pałac w Giebułto-
wie, duży, wygodny nie był idealnym 
rozwiązaniem, ale kiedy zajechali na 
zaproszenie równie kolorowych jak 
oni sami mieszkańców Wolimierza, 
to zrozumieli, że to jest ich miejsce.

Aktorzy „Kliniki” byli zapraszani 
do wielu zachodnich miast Europy, 
co wtedy – jeszcze przed okresem 
transformacji ustrojowej – było zja-
wiskowe i wyjątkowo rzadkie. Kilka 
premier jeszcze w okresie studiów 
ugruntowało pozycję tego zespo-
łu w światku teatrów nowego nur-
tu, chociaż nie obyło się bez afer, 
zabawnych z perspektywy czasu, 
a niosących kłopoty wówczas. Je-
miołka (Joanna Wiktorczyk) , jedna 

z członkiń – założycieli „Kliniki” 
wspomina, że jeden z ich spektakli, 
zagrany na motywach opowiadania 
„Mały Książę” noszący tytuł „Gdzie 
jest moja róża…” został skrytykowa-
ny za domniemaną pochwałę nar-
kotyzowania się. Grała tam bowiem 
rolę latarnia, a bajkowe postacie… 
zaciągały się jej światłem, co zostało 
uznane za zakamuflowaną afirmację 
narkotyków. Jakoś udało się rozcień-
czyć problem i spektakl zaistniał.

A jesienią 1991 r. „Klinika” zaist-
niała w Wolimierzu, już w mocno 
okrojonym składzie, bo nie wszyscy 
aktorzy zdecydowali się na tę „metę”.

Wolimierz nigdy już nie był zwy-
czajną wioską na Pogórzu, bo poza 
teatralnymi festynami wiejskimi, 
zagnieździło się tu kilka innych idei, 
w rodzaju „Instytutu Przemiany 
Czasu w Przestrzeń”, czy  Międzypla-
netarnego Królestwa Sztuki. O ile na 
samym początku w Wolimierzu osia-
dło raptem kilka osób, to z czasem 
wielu innych artystów zaczęło tutaj 
kupować domy.

Stara karczma, pierwsza siedziba 
spłonęła, pojawiła się „Stacja Woli-
mierz”…

A potem w naturalny sposób za-
częło się „obrastanie magią”. Kontakt 
z Darkiem Milińskim, happenerem, 
ale przede wszystkim – malarzem, 

sprawił, że spektakl „Zaproście mnie 
do stołu” był wyjątkowo plastyczny, 
a postacie spektaklu niemal wypeł-
zały wprost z obrazów… Inny „Ko-
smosaga o ostatniej kropli wody” był 
metaforyczną opowieścią o zagro-
żeniach dla świata, w którym ludzie 
świata nie szanują… itp., itd.

A nazwa grupy – „Klinika Lalek”?  
Niezwyczajna, nawet jak na tak 
awangardowy teatr ma swoje począt-
ki we Wrocławiu. Nieopodal uczelni  
istniał warsztat naprawy lalek, więc 
przez cykl skojarzeń – naprawa, szpi-
tal, klinika… 

„Klinika Latek” to nie jest teatr 
w zwyczajnym tego słowa znaczeniu, 
który pracuje według jakiegoś choć-
by trochę określonego planu, który 
ma repertuar do którego można się 
odwołać, spektakle, które można po-
wtórzyć. To raczej żywioł i przygoda, 
co ma swoje znakomite, ale i fatalne 
strony. Z pewnością jednak jest to 
zjawisko, które pozostawiło głęboki 
ślad na izerskiej rzeczywistości. Do-
dało kolorytu miejscom, w których 
mieszkają dziś ludzie, którzy choćby 
się tylko o ten teatr otarli, to niosą 
go w sobie, jako jedno z najważniej-
szych przeżyć. 

Książka „Teatr Klinika Lalek – 30 
lat fantastycznej odysei w świecie 
sztuki”, która pozwoliła nam przy-

pomnieć sobie chronologię zdarzeń 
w procesie powstawania teatru, wy-
szła w nakładzie 2 tys. egz. i jest jed-
ną z tych pozycji, którą warto zacho-
wać w Bibliotece Izerskiej.

Biblioteczka Izerska 

Stacja Pilchowice – zapora niezwykle malownicza
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miejscach, gdzie zdarzyły się drama-
ty – można je zobaczyć, jak choćby 
w Chrośnicy wmurowane w ściany 
kościołów, w mury okalające cmen-
tarz, czy tp.

Ryty, które można na krzyżach 
znaleźć, nie zawsze są oczywiste, 
jak miecz, czy widły. W Niwnicach 
ryt na krzyżu przypomina odrobi-
nę wiosło, stąd wzięła się popularna 
opowieść, że zbrodni dokonał straż-
nik stawów rybnych, który wiosłem 
zabił podejrzewanego o kradzież 
ryb. Akurat to jest całkowicie nie-

prawdziwe, bo znawcy mówią, że to 
szczyt broni paradnej, noszonej przez 
żołnierzy niderlandzkich w swoim 
czasie. W Miłkowie widać na krzyżu 
odciski stóp, a właściwie – butów. Są 
tacy, co przypuszczają, że ofiara zo-
stała zadeptana, ale prawdy zapewne 
nikt już nie pozna.

Gdybyśmy chcieli naszym Czytel-
nikom zaproponować wycieczkę „śla-
dami kamiennych krzyży po Pogórzu 
Izerskim”, to w zasadzie amatorzy 
powinni objechać niemal wszystkie 
gminy Partnerstwa, co zajęłoby co 
najmniej ze dwa dni. Ale żeby po-
dróż nie była monotematyczna, to 
warto przy okazji obejrzeć inne za-

bytki, (choćby przepiękne elementy 
pałacu renesansowego w Nawojowie 
Łużyckim, pałac w Czernicy, kościół 
w Niwnicach)…

Jeśli przyjąć takie założenie, to 
i tydzień nie wystarczy, jednak ze 
względu na to, że przed nami waka-
cje, to może warto się wybrać w po-
dróże, traktując krzyże jako dobry 
pretekst do poznawania zabytków 
historii. 

A do Chrośnicy, zwanej „wioską 
barwnych wątków” ze względu na 
fakt, iż jest wioską tematyczną, wato 
zajechać nie tylko ze względu na 
wspomniane pięć pokutnych krzyży. 

Posiedzenia zarządu  w kaden-
cji od marca 2016 do czerwca 2020 
odbyło się 17 posiedzeń Zarządu. 
Zarząd podejmował uchwały zwią-
zane z realizacją Strategii  Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez spo-
łeczność na lata 2014-2020 z per-
spektywą do 2023. W czasie trwania 
kadencji składał dla Walnego Ze-
brania sprawozdania roczne z dzia-
łalności, przedstawiał sprawozdania 
finansowe, bilans, rachunek wyni-
ków, zachowane zostały wszystkie 
terminy sprawozdawczości, składał 
dokumenty do Urzędu Skarbowego. 
Kontrole odbywały się w obecności 
Prezesa Zarządu. Realizacja strategii 
odbywała się zgodnie z harmono-
gramem i planem komunikacji, kon-
kursy ogłaszane na przedsięwzięcia 
były ogłaszane zgodnie z harmo-
nogramem ogłaszanych konkur-
sów zaakceptowanym przez Urząd 
Marszałkowski Wydział Obszarów 
Wiejskich. Współpraca z Przewodni-
czącym Rady Programowej i Człon-
kami Rady wpłynęła na realizację 
pierwszego „kamienia milowego” 
oraz otrzymanie bonusa w kwocie 
1  600  000,00 złotych na działanie 
Podejmowanie działalności gospo-
darczej.

REALIZACJA STRATEGII ROZ-
WOJU LOKALNEGO KIEROWA-
NEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na 
LATA 2014-2020 z Perspektywą do 
2023

Załącznik do sprawozdania Pre-
zentacja .

Inne projekty realizowane przez 
LGD – wartość dodana do PROW 
2014-2020

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia 
Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 

z działalności za rok 2019

MMaappaa  aakkttyywwnnoośśccii  BBeenneeffiiccjjeennttóóww  LLGGDD
 (wnioski złożone w poszczególnych Gminach)

Cel I – Obszar Partnerstwa Izerskiego rozwinięty gospodarczo- kolor czerwony                   
Cel II- Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się   z Partnerstwem Izerskim- kolor niebieski 

MMaappaa  pprroojjeekkttóóww  rreeaalliizzoowwaannyycchh  nnaa  oobbsszzaarrzzee  LLGGDD

Cel I – Obszar Partnerstwa Izerskiego rozwinięty gospodarczo- kolor niebieski                     
   Cel II- Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się   z Partnerstwem Izerskim- kolor czerwony  

MMaappaa  aakkttyywwnnoośśccii  

ggrraannttoobbiioorrccóóww

 Regionalny Program 
Operacyjny :

 Realizacja projektu 
POWER I 1.2;121 „Ctrl 
+V! Nie bądź bierny – wklej się 
do pracy” na kwotę 857 974,56 zł. 
zakończony. 

 Cel aktywizowanie osób młodych 
od 15 do 29 roku życia staże , szko-
lenia zawodowe i staże.

 INTEREG Polska – Saksonia:
 Razem i dla siebie w Euroregionie 

Nysa – promocja zrealizowanych 
projektów w partnerstwie z Chrze-
ścijańskim Stowarzyszeniem z Sak-
sonii– wartość projektu 17 670,00 
EUR

 Zmiany klimatyczne w przygrani-
czu polsko– saksońskim, wizyty 
studyjne rolników współpraca in-
stytucji naukowych – wartość pro-
jektu 16 280,00 EUR

 Razem dla siebie i turystyki wiej-
skiej w Euroregionie Nysa – pro-
mocja naszego regionu, wizyty 
studyjne, materiały promocyjne, 
udział w dożynkach krajowych 
LIPSK, wartość projektu 19 267,00 
EUR

 Transfer wiedzy w Euroregio-
nie Nysa: Rolnictwo 4.0 wyjazdy 
studyjne dla rolników, szkolenia  
Wartość projektu 18 450,00 EUR

 Edukacja w celu zachowania sta-
rych saksońskich i polskich od-
mian owoców w regionie przygra-
nicznym – 461 691,80 EURO

Wnioskodawca – Sӓchsische Lan-
desstiftung Natur und Umwelt Fun-

dacja LANU. Partner 
– Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działa-
nia – Partnerstwo Izer-
skie 

Chrośnica jest wyjątkową wsią nie 
tylko na Pogórzu Izerskim, ale także 
na całym Dolnym Śląsku. Nie zna-
my bowiem takiej, w której można 
zobaczyć aż PIĘĆ KAMIENNYCH 
KRZYŻY POKUTNYCH (zwanych 
niekiedy – bardziej poprawnie) 
krzyżami odkupienia, w tym jedy-
ną, w której krzyż możemy oglądać 
na poziomie … pierwszego piętra! 
Wprawdzie największą ilością ka-
miennych krzyży może się poszczy-
cić Studnica w podlegnickich Mił-
kowicach, bo na jej terenie można 
takich krzyży znaleźć…11 (!), ale 
żaden z nich nie powędrował aż tak 
wysoko ponad głowy.

Krzyże popularnie zwane krzy-
żami pokutnymi to jedna z bardziej 
oryginalnych pamiątek średnio-
wieczna na tym obszarze. Stawiano 
je – jak wieść niesie – na miejscach 
zbrodni. Morderca, który z różnych 
powodów nie został ukarany śmier-
cią stawiał krzyż na mocy sądowego 
wyroku. Niekiedy musiał wyryć na 
kamiennym krzyżu narzędzie swojej 

Chrośnica – wieś pięciu kamiennych krzyży 

zbrodni, a bywało, że sąd nakładał 
jeszcze inne kary, na przykład – ko-
nieczność utrzymywania przez jakiś 
czas rodziny zabitego.

Krzyże i ich symbolika jest owiana 
tajemnicami, ale kilka spraw jest wy-
jaśnionych. Krzyże stawiano od XIII 
wieku, niemal do połowy XIX w. Na 
Dolnym Śląsku jest ich dziś około 
400, bardzo wiele z nich możemy 
zobaczyć na Pogórzu Izerskim, m.in. 
w Mszczonowie, czy Nawojowie Łu-
życkim, gmina Lubań, Trójcy pod 
Zgorzelcem, Wojciechowie, gmina 
Lubomierz, Niwnicach i  Żerkowi-
cach gmina Lwówek, Czernicy, czy 
Strzyżowcu, gmina Jeżów Sudecki… 
i wielu innych.

Niektórzy historycy przekonują, że 
właściwą nazwą powinna być „krzyż 
odkupienia”, bo sprawca zbrodni 
stawiał ten krzyż właśnie jako for-
mę odkupienia za swój koszmarny 
grzech, niemniej przyjęła się nazwa 
„pokutny” i to ona jest najbardziej 
popularna.

Krzyże często już nie stoją na 

Stacja Pilchowice – zapora niezwykle malownicza
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Efekty działań PROW 2014-2020 na terenie LGD Partnerstwo Izerskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania– Partnerstwo Izerskie prezentuje kolejne efekty realizacji operacji z zakresu działań:

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

– To wszystko było wyjątkowo 
spontaniczne, bo tydzień wcześniej 
nie wiedzieliśmy nic konkretnego, 
a tydzień później wiedzieliśmy już 
wszystko – żartują Olga i Mariusz.

To żart, że nie wiedzieli nic, a po-
tem już wszystko, bo oboje mieli do 
doścignięcia kilka marzeń wspartych 
pomysłami, ale też solidną edukacją 
w branżach może niekoniecznie toż-
samych z pomysłem, ale pomocnych 
w jego realizacjach. A sami przyzna-
ją, że niemal każdy dzień przynosi 
jakieś niespodziewane okoliczności 
i trzeba nadążać, żeby się nie pogu-
bić, bo w tej branży niczego się nie 
wie do końca.

Firmę o bezpretensjonalnej na-
zwie „Miód i mąka” wymyśliła raczej 
Olga, bo nie dość, że lubi piec ciasta, 
to w dodatku jest ciekawa wyników 
słodkich eksperymentów. Ale bez 
solidnych, politechnicznych pod-
staw Mariusza byłoby dużo trudniej, 
choć wykształcenie Olgi – inżynie-
ra produkcji spożywczej – pomaga 
w „ogarnięciu” mnóstwa problemów. 

Mariusz przyznaje, że jak prawie 
każdy mężczyzna jest w stanie być 
świetnym degustatorem produkcji 
Olgi, ale się do tego nie ogranicza. 
Żartowaliśmy w rozmowie, że jeśli 
w dowcipie mawia się, że „błędy le-
karzy kryje ziemia”, to ze skutkami 
błędów cukierników muszą sobie po-
radzić oni sami i ich rodziny, zjadając 
je do ostatniego okruszka.

Ale firma i jej przyszłość to bardzo 
poważny biznes.

– Nie zamierzam podbijać rynków 
świata swoimi tortami – mówi Olga 
– ale chcę, żeby moje ciasta nie były 
banalne. Cukiernictwo jest trudnym 
rynkiem i „jakieś ciasto” zrobi każda 
piekarnia. Moje muszą być wyjątko-
we, i przez formę, i przez treść. Bę-
dziemy specjalizować się w tortach 
artystycznych na indywidualne za-
mówienia kogoś, kogo nie przekonu-
ją produkcje ze sklepów sieciowych.

W branży nazywają to „wypiekami 
kraftowymi”, w uproszczeniu – rze-
mieślniczymi. Oboje chcą powrócić 

Wydrukujemy sobie czekoladę, otynkujemy tort

Nadciąga „Miód i mąka”
do tradycji cukierniczych, kiedy cia-
sto „pachniało na cały dom”, a jedno-
cześnie nawiązać do współczesnych 
mód i potrzeb, kiedy strażak na 
swoje święto dostaje tort ozdobio-
ny wozem pożarniczym, wielbiciel 
Disney’a – Myszką Miki, czy psem 
Pluto, a koszykarz – tort w kształcie 
piłki, albo coś, co będzie na tyle su-
gestywnie nawiązywało do jego pasji, 
że wszyscy będą wiedzieć, że to jest 
właśnie dla niego.

Oczywiście – najwięcej zamówień 
zapewne spływać będzie z myślą 
o rodzinnych uroczystościach – we-
selach, jubileuszach, urodzinach czy 
imieninach. Talent do takich wypie-
ków to tylko cząstka niezbędnego 
„uzbrojenia” – potrzebne są piekar-

niki, lodówki, specjalne samochody 
z chłodnią, miksery i setki drobnych 
lub całkiem sporych przedmiotów 
czy urządzeń, żeby tort, najbardziej 
pachnący na świecie, przyjechał 
świeży na stół. Bez pieniędzy pozy-
skanych przy pomocy Partnerstwa 
Izerskiego to byłoby bardzo odległe 
marzenie. 

Oczywiście – potrzebne są jaja „od 
szczęśliwych kur”, owoce zbierane 
niemal prosto z drzewa i inne pro-
dukty, żeby nadać ten niepowtarzal-
ny charakter ciastu. Ale niezbędna 
jest też fantazja, czy takie zaprezen-
towanie wyrobów, by było wiadomo, 
że są one wyjątkowe.

– Chcemy przygotowywać „słod-
kie stoły” na weselach – mówi Olga 
(rozmawialiśmy na kilka dni przed 
pierwszą prezentacją, kiedy do pra-
cowni w Gierczynie miało przyje-
chać 8 – 10 par przyszłych małżon-
ków, na degustację ciast, prezentację 
takiego „stołu”, żeby młodzi mogli 
posmakować jeszcze przed ślubem, 
jak słodko może być na weselu – do-
słownie, nie tylko w przenośni). – To 
taka aranżacja stołu ze słodyczami, 
żeby każdy weselny gość mógł zoba-
czyć najbardziej wymyślne ciastecz-
ka, a nie pokrojone kawałki sernika, 
czy szarlotki, chociaż dobry sernik, 

czy drożdżówka nie może być lekce-
ważona – dodaje.

Lubią „łamać smaki”, co samo 
w sobie nie jest sprawą nadzwyczaj-
ną, ale klucz do pełnego sukcesu wy-
nikającego z oryginalności rozwiązań 
tkwi w proporcjach i zestawach. Tu-
taj zapatrywania pary przedsiębior-
ców stanowczo się rozchodzą. O ile 
jedno przedkłada nad wszystkie inne 
kompozycje, m.in. czekoladę z czar-
ną porzeczką, to drugie – mango 
z maliną. Ale jest jeszcze czekolada 
z karmelem, truskawki z karmelem 
i dziesiątki innych. Tylko fantazja 
ogranicza wybory, a akurat fantazji 
nie brakuje. 

– Torty zdobione oryginalnie, 
w zależności od gustów klient bę-
dziemy tynkować masą maślaną. 
Krem maślany pozwala na uzyskanie 
idealnie rónych krawędzi i gładkiej 
struktury.

Ale pełen obraz powstanie dopie-
ro, kiedy na słodkim stole pojawią 
się „cake pop”, to znaczy malutkie 
ciasteczka, „na jeden ząb”, niezwykle 
kuszące formą, a w dodatku tak nie-
wielkie, że nawet ktoś bardzo dbający 
o linię na jedno czy drugie skusi się 
bez obaw, że to zakłóci tę dbałość.

To wszystko musi być przechowy-
wane w lodówkach, które się do tego 
najbardziej nadają, a wybór optymal-
nej okazał się niełatwy. Tym bardziej, 
że przepisy sanitarne są wyjątkowo 
ostre i nie pozwalają trzymać – dla 
przykładu – w tej samej lodówce ma-
sła, które już jest otwarte, z masłem, 
które jest jeszcze w opakowaniu. 
O tym, że zlewozmywaki są ściśle 
dedykowane do różnego rodzaju 
operacji z osobna – można w tej sy-
tuacji nawet nie wspominać. To jest 
oczywista oczywistość

– Zabawne – wspomina Mariusz  
– że zaczynamy swoją działalność 
cukierniczą w pomieszczeniu, w któ-
rym mój ociec zaczynał swoją, to 
znaczy my wstawiliśmy lodówki 
i piekarniki, on miał tokarki i fre-
zarki. W zasadzie ja też trochę pra-
cuję w tamtej branży, zgodnie zresztą 
z zawodem, ale współdziałam w cu-
kiernictwie, bo to bardzo ciekawe. 

I smaczne – w każdym tego słowa 
znaczeniu.

Teraz pozostaje już tylko praca 
i promocja. Najskuteczniejsza jest 
oczywiście „poczta pantoflowa”, bo 
jedna para drugiej parze podpowie, 
jeśli uzna, że warto. Żeby nie zosta-
wiać tej „poczcie” całego wysiłku 
promocyjnego, to początki firmy 
wspiera facebook, na którym „miód 
i mąka” ma już swoje wierne grono 
obserwatorów i fanów.

– Nie obawiacie się, że ktoś będzie 
podglądał i kopiował wasze pomy-

sły? – pytamy. – Jeśli się będzie nimi 
inspirował, to tylko będzie nas mo-
bilizowało do poszukiwania nowych 
rozwiązań – uśmiechają się. – Dlate-
go założyliśmy firmę, żeby uciec od 
cukierniczych konwenansów i ty-
powych rozwiązań. Będziemy wciąż 
„uciekać”, żeby nas inni musieli go-
nić.  

A co jest z tym „drukowaniem cze-
kolady” – pytamy na koniec.

– Oczywiście, nie będziemy „dru-
kować czekolady” w dosłownym tego 
znaczeniu Jest ona niezastąpiona 
w swojej naturalnej postaci – mó-
wią oboje  – ale będziemy korzystać 
z drukarki 3D do produkcji wyrobów 
z czekolady. Chcemy, by nasze ciasta 
były na tyle nowoczesne, na ile jest to 
możliwe, ale przygotowywane na tyle 
starannie, w dobrym rzemieślniczym 
stylu, żeby zachowały wszystkie sma-
ki i zapachy z dawnych czasów, za 
którymi wielu z nas tak tęskni. 

PODEJMOWANIE  DZIAŁ ALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

Mariusz Paweł Kozubek
Pracownia cukiernicza „Miód i Mąka”
Gierczyn
tel. 600-224-326
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Czy można sobie wyobrazić, że w wysmako-
wanym salonie chodzimy gołą stopą po dachu? 
A tego wcale nie trzeba sobie wyobrażać, to 
można po prostu zwyczajnie(?) przeżyć. Cho-
ciaż… ściśle mówiąc nie po dachu, a po da-
chówkach – dachówkami bowiem niezwykłego 
kształtu, wypalonymi może ponad wiek temu 
wyłożona jest podłoga salonu w miejscu, które 
nazywa się ART HOME – Izerskie Klimaty.

– Ludzie nie lubią tłoku, my lubimy ludzi, 
a nie lubimy tłoku – tak w dużym skrócie  moż-
na zapisać ideę, która przyświecała założeniu 
tego miejsca.

– Wszyscy szukamy ciszy, możliwości sku-
pienia, takiej atmosfery, która umożliwia 
otwarcie się na siebie i na innych, bez pośpie-
chu, bez presji, zgodnie z wewnętrznymi po-
trzebami każdego z nas – wyjaśnia Jadwiga 
Lesiuk-Pachulska, twórczyni miejsca i inspira-
torka zmian, jakie zaszły w domu i obok domu 
przez ostatnie lata. – To niezbyt długo – mówi – 
ogród powstawał raptem cztery lata, wciąż trze-
ba tu coś zrobić dodatkowego, ale już widać, jak 
się zmienia…

– Cztery lata to niedługo?!
– To jest Wolimierz, tu czas płynie w innym 

tempie – odpowiada. – Ani szybciej, ani wol-
niej, bo przecież ogród wymaga nieustannej, 
codziennej pracy, ptaki o tej porze roku nie 
dają spać już od piątej, nawet trochę wcześniej. 
Warto wstać. 

Właścicielka przyjechała do Wolimierza 
z Wrocławia, do domu, w którym nie było ni-
czego, łącznie z dużymi połaciami dachu. Przez 
te lata „jakoś” się wszystko udało urządzić. 
Dziś wygląda to jak renomowana galeria sztu-
ki z wielkim, drewnianym stołem pod dębem, 
w koronie którego przekrzykuje się całe stado 
ptaków, rozmaitych gatunków. Te ptasie trele są 
tłem, koniecznym w takiej atmosferze. 

– Wyjechałam z dużego miasta – mów J. 
Lesiuk-Pachulska – znalazłam to miejsce, po-
stanowiłam organizować tu warsztaty terapeu-
tyczno-rozwojowe, przyrodniczo-ogrodnicze. 
To się określa jako „hortiterapię” – leczenie 
ogrodem.

W uczonych wywodach przekonuje się, że 
hortiterapia wspiera nie tylko leczenie chorób 
o podłożu psychicznym, ale pomaga w wielu 
innych dolegliwościach. Uczeni przekonują, 
że mają dowody na to, że praca w ogrodzie 
uszczęśliwia, a swoje przekonanie podbudowu-
ją tezą, że elementy hortiterapii pojawiały się 
już w starożytnym Egipcie. Akurat ten przykład 
jest nieco ryzykowny, bo leczyli się tamtejszy-
mi ogrodami ci, którzy po owych ogrodach 
spacerowali, a uprawiali je niewolnicy, których 
praca w ogrodach „uszczęśliwiała inaczej”. Fak-
tem jest (i temu już nikt nie przeczy), że zie-
leń uspokaja i działa pozytywnie na organizm. 
Parki i ogrody dają poczucie spokoju i szczę-

Dla każdego – własny raj

Eden na kwietnej łące
ścia. Gdyby szukać współczesnego dowodu na 
prawdziwość tej tezy wystarczy wskazać Cen-
tral Park w Nowym Jorku. W środku miasta, 
gdzie każda piędź ziemi kosztuje fortunę pozo-
stawiono wielki obszar dla – z grubsza mówiąc 
–  trawy i krzaków. Ktoś, kto to wymyślił i wszy-
scy po nim, którzy ten pomysł uszanowali nie 
zamieniając oazy zieleni w górę pieniędzy mu-
sieli kochać ogrody i rozumieć ich sens.

My z kolei nie musimy jechać do Nowego 
Jorku, bo taki ogród mamy niemalże na wycią-
gnięcie ręki. A i widoki stąd z pewnością bar-
dziej atrakcyjne – Sucha Góra widoczna z le-
żaka, a jak ktoś leniwie odwróci głowę, to ma 
przed sobą Stóg Izerski.

ART. DOM to ośrodek „ogrodu i sztuki” 
z raptem siedmioma miejscami noclegowy-
mi. Właśnie wsparcie Partnerstwa Izerskiego 
pozwoliło na taką przebudowę poddaszy, że 
zmieściły się tam trzy pokoje, każdy z łazienką, 
możemy znaleźć tez i wannę z biczami w jednej 
z nich, więc to jest ten rodzaj komfortu, jakiego 
najczęściej nie mamy nawet we własnym domu. 

– Przyjeżdżają tu dorośli – sami, albo z dzieć-
mi, dla wszystkich tu jest i zajęcie i sprzyjają-
ca temperamentom atmosfera – słyszymy. – 
Zresztą warsztaty organizujemy popołudniami, 
więc goście nierzadko wyjeżdżają na całe dnie, 
zwiedzając góry. Z ulgą wracają do swojego 

„Edenu”, jak nazywają Dom, zresztą dla nas to 
też jest kawałek raju, który powstaje na naszych 
oczach, choć nie tylko dzięki naszej pracy. Zda-
rzają się ludzie, którzy pozostawiają tu u nas 
właśnie swoje prace. Dlatego m.in. alejka brzo-
zowa, prowadząca do ogrodu z domu jest pełna 
przepięknych, naturalnych rzeźb. Rodzaj „land 
artu” – sztuki z natury, tutaj wpisuje się w ca-

łość, jakby od zawsze była jej elementem. Przy-
jeżdżają do nas nie tylko umordowani i znużeni 
pracą w korporacjach, ale też ludzie prowadzą-
cy gospodarstwa agroturystyczne, którzy chcą 
poszerzyć swoją ofertę. Nie jesteśmy zazdrośni 
o wiedzę, bo my też czerpiemy inspirację, może 
poszerzymy swoją aktywność o choreoterapię?

– Współczesność sprawiła, że sztuka nie jest 
dostępna wyłącznie dla artystów – mówi wła-
ścicielka. – Każdy może pozostawić swój dobry 
ślad. Organizujemy „Ogrody wyobraźni”, w tym 
warsztaty mandali, malowania na kamieniach, 
warsztaty ceramiczne, lepienie z gliny pod 
okien artystki, później wypalanie stworzonych 
przedmiotów i rzeźb. Także warsztaty „łąka na 
talerzu”. Kto bowiem powiedział, że koniczynę 

mogą jeść tylko króliki? Pokrzywy, szczególnie 
młode są znakomitym surowcem w kuchni. Pe-
sto z pokrzywy ze smażonym słonecznikiem? 
Mogłoby być okrasą królewskich stołów. A li-
lak? – samo dobro… Herbata z suszem z kwia-
tów jest niezwykle smaczna

Ogród, w tej części, w której już powstał 
i w tej, w której się będzie jeszcze rozwijał, zaj-
muje ponad hektar powierzchni – tak rozległy 
teren wymaga i pomysłu na zagospodarowanie, 
i wiele codziennej pracy. Pogórze, a w ogóle 
mieszkanie na wsi przyciąga ludzi pracowitych, 
choć we własnym domu można przyjąć wła-
sny rytm zajęć tak, by nie były nużące, a dają-
ce relaks. – Też mi się wydawało, że nie lubię 
grzebać w ziemi – uśmiecha się do wspomnień 
J. Lesiuk-Pachulska. – Ale to wszystko do cza-
su, bo ogród, dziś wypieszczony, powstawał 
na nieużytkach. Oczywiście, nie uniknęliśmy 
błędów, ale szybko uznaliśmy, że z naturą nie 
warto wchodzić w konflikt i zestawy roślin są 
już mrozoodporne.

– Przyjeżdżają tu ludzi, którzy nie zawsze 
potrafią się otwierać w swoich środowiskach 
zamieszkiwania i pracy, ale tutaj – owszem. 
Może dlatego, że tu lubimy rozmawiać, ale też 
lubimy i potrafimy słuchać? Nie ma rozmowy 
bez tolerancji i akceptacji inności. Na wszelki 
wypadek nie ma telewizorów, bo część progra-
mów zupełnie nie pasuje do aury ogrodu, a tu 
nie ma sensu nikogo do niczego przekonywać 
– uczymy się pięknie żyć.

Goście, którzy odwiedzili Dom w Wolimie-
rzu nierzadko zatęsknili za takim stylem życia, 
zaczęli marzyć o tym, by mieć tutaj podobny. 
Wolimierz staje się już ciasnawy, ale pozosta-
ją inne pobliskie miejscowości Pogórza, więc 
kupują domy dla siebie w nieodległym Giebuł-
towie, penetrują Przecznicę… To już dawno 
przestała być wieś w potocznym rozumieniu 
tego słowa, gdzie bydło i trzoda, obornik kul-
tywator, czy pług. Wolimierz, to „kwietna łąka”, 
„Szklana Huta”, „Przylesie”, „Poddębie”, „Husky 
Farm” i dziesiątki innych, a w każdym – coś od-
miennego. Ale trafić na łąkę, skąd widać góry 
za kołyszącymi się trawami i kwiatami – to do-
znanie, jakich nie ma w świecie żyjącym w po-
śpiechu i z pośpiechu.

Jadwiga Lesiuk– Pachulska
„ARTHOME” Izerskie Klimaty
Wolimierz
tel. 602-496-563

Brzozowa aleja sztuki

Jeden z pokoi na poddaszu

Salon z dachówką

Fragment ogrodu, widoczne przystrzyżone 
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– Kilka powodów złożyło się na 
to, że powstało biuro – mówi Ja-
cek Baran z Olszyny. – Po pierwsze, 
chciałem się zawodowo rozwijać, a to 
w pracy urzędnika jest trochę trudne. 
Zakres tamtych działań jest ograni-
czony i w dużym stopniu dyktowany 
– wprawdzie dobrze pojętą, ale ru-
tyną. Po drugie – chciałem stworzyć 
coś w rodzaju „inkubatora specjalno-
ści budowlanych”, bo wiem, jak trud-
no jest wystartować do samodzielnej 
pracy w tej branży. Gdyby nie wspar-
cie ze strony Partnerstwa Izerskiego 
mnie by się to też nie udało, a prze-
cież mam za sobą sporo lat zawodo-
wego doświadczenia. Jednak żeby za-
brać się do twórczej pracy potrzebne 
są pieniądze na sprzęt, programy, itp. 
Duże pieniądze, w granicach 50 – 60 
tys. zł. I spora doza doświadczenia 
zawodowego, bo żadne pieniądze  
tego nie zastapią. Po trzecie – wiem 
na co mnie zawodowo stać i wierzy-
łem, że uda mi się to osiągnąć, choć 
lokalny rynek nie rozpieszcza ani in-
westorów, ani projektantów.

Stworzenie nowoczesnego cen-
trum usług projektowo-budowla-
nych było wypadkową tych reflek-
sji. Można powiedzieć, że powstało 
głównie z marzeń, które – jak się oka-
zuje – niekiedy się spełniają, choć ni-
gdy „same z siebie”.

– W moim przypadku trudno nie 
wierzyć w tezę, że „karma wraca” – 
mówi J. Baran. – Z żoną i przyjaciół-
mi napisaliśmy kilkanaście wniosków 
w imieniu Stowarzyszenia „Proszów-

ka”, oczywiście nieodpłatnie, starając 
się o środki dla wsi i jej mieszkań-
ców. Najczęściej z dobrym skutkiem. 
Pomyśleliśmy, że skoro nadarza się 
okazja usamodzielnienia, to może na-
piszemy po raz pierwszy w życiu nasz 
własny wniosek i.. udało się! Wpraw-
dzie nie za pierwszym razem, ale jed-
nak. A dosłownie w trzy dni po pozy-
tywnej decyzji w sprawie przyznania 
dotacji zgłosił się – całkiem przypad-
kowo – pierwszy, bardzo poważny 

klient z propozycją zlecenia projektu. 
Nie miałem jeszcze nic – ani budyn-
ku, ani programów, ani urządzeń i… 
oczywiście przyjąłem zlecenie. Znam 
procedury i wiem, że formalności 
muszą potrwać, więc zanim podpisa-
liśmy umowę programy i urządzenia 
już zakupiłem i można było zacząć 
pracować…

Rozmawiamy w biurze, niewiel-
kim budynku o efektownej, nowo-
czesnej elewacji i stonowanych wnę-

trzach… porośniętych mchem! – To 
rzeczywiście mech – chrobotek – wy-
jaśnia właściciel firmy, ale specjalnie 
barwiony na intensywny zielony ko-
lor, będący efektowną ozdobą ściany. 
Uważałem i uważam, że w przypadku 
projektanta samo miejsce, w którym 
przyjmuje klientów musi promować 
firmę jakością wykończenia. Klient 
od progu, a nawet i przed progiem 
musi odczuć, że spełnimy jego ocze-
kiwania, bo firma, która dba o swój 

wizerunek i komfort przyjęcia klien-
tów jego samego też nie zawiedzie 
w realizacji zlecenia.

– i nie zawodzi?
– Myślę, że nie, choć zdarzają się 

trudni rozmówcy, którzy mają swoją 
wizję obiektu, czy wyposażenia i za 
skarby świata nie chcą od niej ustą-
pić, bez względu na koszty, czy logikę 
rozwiązań. Tłumaczymy, że te wizje 
mogą w praktyce nie wyglądać, ani 
nie służyć dobrze, ale słowa rzad-

ko przekonują. Szczęśliwie możemy 
prezentować projekty w formule 3 D, 
więc wtedy łatwiej wyjaśnić dlaczego 
powinno być inaczej. Ciekawe, że 
takie próby zdominowania projek-
tu odmiennie się mają w przypadku 
kobiet, a inaczej – mężczyzn. Kobie-
ty są bardziej konkretne, ale uparte. 
Mężczyźni bardziej podatni na argu-
menty. Zdaniem profesorów uczelni 
na której studiowałem wynika to 
m.in. z faktu, że kobietom trudniej 
przychodzi przełożenie płaskiego 
rysunku na wyobraźnię przestrzenną 
– wspomniane 3 D nas ratuje w roz-
mowach z klientkami. Z kolei mają 
większą fantazję, co pozwala na pe-
wien rozmach w projektowaniu.

Sprawa płci w budownictwie oka-
zuje się być ważna, choć nie należy 
uogólniać. To, że na budowach pa-
nuje pewien – delikatnie mówiąc 
– „maczyzm” jest pozostałością po 
dawnych latach i każdy robotnik 
budowlany będzie próbował, czy 
uda się „panią inżynier” zwyczajnie 
ośmieszyć. Jeśli dostanie po nosie 
i pani inżynier okaże się twardą babą, 
to zyskuje szacunek podwójny, a jak 
się uda, to lepiej, żeby na tej budowie 

się nie pokazywała. Ot, taka „budow-
lana fala”, jak w wojsku.

– Niestety – przytakuje J. Baran – 
czasy, kiedy na budowach królowali 
prawdziwi mistrzowie dyrygując 
chętnymi do nauki czeladnikami już 
minęły. O ile na dużych budowach, 
gdzie są sprawne służby dozoru 
i kontroli można utrzymać porządek 
i wszystko się kręci w miarę przy-
zwoicie, to na mniejszych – a takich 
jest większość – można na żywca 
nagrywać scenki jak z „Czterdzie-
stolatka”, czy ‘Uwaga – usterka”. Na 
uwagę, że coś jest źle zrobione pada 
argument: ‘Jak to źle!? Przecież ja 20 

lat pracowałem w Niemczech!”, co 
ma być lepsze, niż świadectwo szko-
ły zawodowej. Jest deregulacja, więc 
cukiernik może założyć firmę bu-
dowlaną, zatrudni kogoś z uprawnie-
niami zdobytymi pokątnie i ruszą na 
budowę. Jej finał można przewidzieć. 

Dlatego takk ważne jest zaczynać 
od dobrego projektu, nie oszczędzać 
na inspektorze nadzoru, czy kie-
rowniku budowy. Te oszczędności 
odbiją się czkawką po zakończeniu 
inwestycji i usunięcie wad, będzie 
długi i kosztowne. – Chcę zbudować 
w naszym „centrum” komplementar-
ny zespół fachowców, od architekta, 
przez konstruktora do instalatora 
– mówi właściciel „centrum”. – Epi-
demia oczywiście wpłynęła na tempo 
tych planów, jej wpływ też widać na 
rynku inwestorów, ale to wszystko 
się powoli odradza, więc może przed 
końcem roku – jeśli nic się znowu nie 
stanie – zacznie wracać do normal-
nego rytmu.

Na pytanie, czy żałuje, że porzucił 
spokojną pracę urzędnika na rzecz 
nerwowej i pełnej przesileń działal-
ności prywatnej J. Baran tylko się 
uśmiecha. – To była najlepsza decy-
zja zawodowa w moim życiu – mówi. 
– Kiedy wracam myślą do chwili, kie-
dy ją podejmowałem coraz bardziej 
zdaję sobie sprawę, że bez impulsu ze 
strony Partnerstwa mógłbym jej nie 
podjąć, bo nie byłbym pewny, czy 
uniósłbym ryzyko zainwestowania 
siebie w tej projekt. 

Firma działa na rynku niemal 2,5 
roku. Jest już widoczna na rynku, 
trwa proces tworzenia zespołu mło-
dych ludzi, którzy tu mogą korzy-
stać z licencjonowanego osprzętu 
i programów, budując i prestiż firmy, 
i swoje własne kariery. Może i oni 
kiedyś przyjmą za swoją zasadę, że 
„karma wraca” i okażą – nie tylko 
zawodową – życzliwość młodszym 
od siebie. 

Moja firma świadczy o mnie

Wygląd – pierwszą promocją
Fizjoterapia – 
nie tylko dla 

starszych

– Udana rehabilitacja nie jest cu-
dem, to efekt dobrej pracy pacjenta 
i rehabilitanta, przy czym od tego 
pierwszego zależy 70 – 80 % suk-
cesu. My do tego wnosimy resztę – 
wiedzę, doświadczenie, nowoczesny 
sprzęt i ten drobny, ale niezbędny 
element wiary w efekt – mówi Ma-
teusz Pluciński, który zdecydował 
się na utworzenie „Mobilnego Cen-
trum Rehabilitacji” przy wsparciu 
Partnerstwa Izerskiego. – Fizjotera-
pia – dodaje – opiera się na wiedzy 
dotyczącej fizjologii i anatomii, a nie 
na wierze w sukces osiągany bez wy-
siłku pacjenta.

Mobilne, bo dociera do pacjenta, 
a  Centrum, to Świeradów-Zdrój. 
Tyle, że w tej sytuacji siedziba jest 
tylko miejscem stacjonowania. Ga-
binet rehabilitacji tworzy się ad hoc 
w domu pacjenta. I nie jest to spe-
cjalna trudność, bo chociaż sprzętu 
specjalistycznego, także unikatowe-
go, jest sporo, to jego gabaryty i cię-
żar nie są przeszkodą w transporcie 
czy w zainstalowaniu nawet w nie-
dużych pokojach.

Czym dysponuje Centrum?
Pacjenci „Mobilnego Centrum” 

mogą skorzystać m.in. z: masaży, 
laserów, ultradźwięków, USG, ma-
gnetronika, miejscowej krioterapii, 
elektrostymulacji, diatermii, ortezy, 
drenażu limfatycznego całego ciała, 
inhalacji, i in. Szczególnym apa-
ratem jest „fala uderzeniowa”, bo 
dzięki temu – przenośnemu – urzą-
dzeniu można używając sprężone-
go powietrza bardzo precyzyjnie 
„uderzyć” w chore tkanki dokładnie 
mierząc ich położenie. Ciśnienie 
„rozbijając” cel pozwala uzyskać 
szybką poprawę komfortu życia. 

– Myśląc o utworzeniu tej fir-
my – mówi M. Pluciński – brałem 
pod uwagę pewien paradoks. Pa-
cjent, żeby dotrzeć do rehabilitanta 
(co w ogóle nie jest łatwe, bo wciąż 
w tym względzie są braki) musi po-
konać bariery komunikacyjne, a on 
często właśnie tego nie może zrobić, 
bo jest niepełnosprawny. Zresztą 
– wiele gabinetów fizjoterapeutów 
jest czynne do godz. 15 – 16, a po-
trzebujący pomocy muszą korzystać 
ze wsparcia członków rodziny. Oni 
najczęściej pracują. I kółko niemoż-
ności się zamyka. Moja mobilność 
pozwala tę barierę przełamać.

M. Pluciński nie ukrywa, że 
w jego przypadku fizjoterapia była 
wyborem nieoczywistym. Ale kiedy 
już poznał tajniki zawodu, to uważa 
tę profesję za wyjątkowo potrzebną 
i nawet nie myśli, żeby ją na cokol-
wiek zamienić. – To fantastyczne, 
kiedy się widzi, że ktoś, kto ma 
ogromne kłopoty z zablokowanym 
OD 15 LAT ramieniem, niemal po 
jednym zabiegu może nim w miarę 
swobodnie poruszać. Takie efekty 

Jacek Baran
Utworzenie nowoczesnego centrum 
usług projektowo-budowlanych
Olszyna, tel. 502-229-229
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– W naturalnym otoczeniu czuje-
my się dobrze, a nie ma chyba mate-
riału, może poza kamieniem, z któ-
rym człowiek w całej swojej historii 
nie obcowałby bliżej niż z drewnem 
– z tą tezą Moniki Jerzyk z Artystycz-
nej Pracowni Mebli i Ozdób Drew-
nianych w Wykrotach trudno pole-
mizować. Właściwie wiemy o tym 
wszyscy, ale niewielu tylko ma odwa-
gę, by z tej wiedzy zrobić praktyczny 
użytek.

W Wykrotach powstało właśnie 
centrum obróbcze drewna, a precy-
zyjnie – zakupiono przy wsparciu 
Partnerstwa Izerskiego nowoczesną 
maszynę o przydługiej trochę na-
zwie Rover KFT 1224 Biesse, któ-
ra wprawdzie wykonuje działania, 
jakie przypisujemy stolarniom, ale 
jest z pewnością elementem stolarni 
przyszłości. 

– Wzorcowa dokładność obrób-
ki – usłyszeliśmy. – Można po jej 
zaprogramowaniu być pewnym, że 
„odchyłka” od zakładanego wzoru 

zmieści się w małej części milimetra, 
więc można przy użyciu tej maszyny 
wycinać zarówno większe elementy, 
jak i dopasować elementy z dokład-
nością zegarmistrza.

– Mieliśmy właśnie jedno z tak 
wymagających zleceń – wspomina 
M. Jerzyk. – Klient chciał bardzo 
starannie przez siebie zaprojektowa-
ną szafę z bejcowanego efektownie, 
kosztownego dębu, ale w jeden z jej 
segmentów miały być wpasowane 
z dokładnością trudno osiągalną 
elementy wykonane z orzecha. Ca-
łość dopiero wówczas zyskiwała na 
wizerunku, jeśli te „orzechowe” ele-
menty wsuwały się w dębowe ramy 
z taką precyzją, jakby były niemalże 
wspólne.

Oglądaliśmy zdjęcia tego mebla 
– rzeczywiście przepięknego – i tę 
orzechową konstrukcję będącą „na 
oko” absolutnie spójną z resztą.

– Czy często klienci przynoszą 
własne projekty?

– Zdarza się – pada odpowiedź 
– i staramy się sprostać wszelkim 
wymaganiom, choć niekiedy trzeba 
zwrócić uwagę, że drewniane kon-

strukcje mają swoje logiczne wy-
magania. Jesteśmy w stanie wiernie 
wykonać każdy element, tylko „sęk 
w tym”, że całość musi być trwała 
i stabilna. Bywa, że po uzgodnie-
niach wprowadzamy korektę do ta-
kiego projektu mając na względzie 
perspektywę użytkowania mebla. 
Przecież kosztowne drewno powin-
no służyć długo, zresztą taka jest in-
tencja właściciela.

Pracą nad drewnem państwo Je-
rzyk zajmowali się nieco wcześniej, 
ale dopiero zakup tego stolarskiego 
kombajnu pozwolił na utworzenie 
działalności w skali, która pozwala 
na stabilizację zajęcia i dochodów. 
Można zakupioną maszyną wycinać 
schody, można przygotowywać fi-
nezyjne tace, zdobione liternictwem 
czy rysunkami. Można – i to się 
dzieje tymczasem najczęściej – pro-
dukować fronty do mebli z najtward-

szego drewna, nogi do mebli, ozdoby 
drewniane, ale i całe meble – toaletki, 
sekretarzyki, stoły…

– Meblarstwem rządzą mody – 
mówią. – Dotyczy to i wyrobów i ga-
tunków drewna. Wymagający i za-
możni przedkładają dąb ponad inne, 
ale podpowiadamy, że zdecydowanie 
tańszy jesion jest także bardzo wy-
trzymały i rysunek jego słojów uro-

dzie dębu nie ustępuje. Trwały jest 
buk – i te trzy gatunki mają opinię 
dobrych i solidnych. Drewno igla-
ste jest miękkie, używane w bardziej 
popularnych segmentach, ale my je 
też wykorzystujemy. Zresztą – każdy 
niemal gatunek możena wykorzystać 
w meblach do wnętrz, a ogrodowymi 

się nie zajmujemy. Łączenie  drewna 
z metalem, na przykład w przypadku 
łóżek dodaje współcześnie oczekiwa-
nej lekkości w postrzeganiu mebla. 
Chcąc sprostać każdemu projektowi 
oczekujemy zamówień specjalnych, 
bo indywidualne potrzeby pozwala-
ją pokazać całą gamę naszych moż-
liwości. Ale zajmujemy się też wy-
twarzaniem mebli według naszych 
własnych projektów, dbając o to, by 
różniły się zdecydowanie od konfek-
cjonowanych serii. Lubimy drewno, 
czasami może trochę za bardzo? – 
dodaje M. Jerzyk. – Są przedmioty, 
które tu powstały i aż się nam trudno 
z nimi rozstać. Ale… każdy z nich 
znajduje dla siebie swój nowy dom. 

nie zdarzają się nagminnie, ale prze-
cież istnieją, bo w mojej praktyce też 
się taki przydarzył. I dowodzą także 
tego, że czasami wystarczy profe-
sjonalny impuls, żeby ktoś wygrze-
bał się z depresji, w jaką go wpędza 
choroba i związany z nią ból. Nie ma 
przecież wyjątków – każdy człowiek, 
który żyje z bólem (a z nim się nie 
da „oswoić”) – doświadcza depresji. 
I nie w każdym przypadku terapia 
fizyczna jest absolutnie niezbędna. 
Czasami wystarcza „odblokowanie 
głowy” – wtedy ciało zaczyna nie-
malże samo z siebie inaczej praco-
wać. 

Z oglądu fizjoterapeuty widać, że 
społeczeństwo się starzeje i coraz 
więcej ludzi w podeszłym wieku po-
trzebuje rehabilitacji, ale to nie wiek 
jest cezurą. Dolegliwości młodych, 
nabyte przez brak rozsądku, równie 
mocno zakłócają komfort życia.

Doświadczenia w rehabilitacji nie 
nabywa się na studiach, ale w prak-
tyce. Pomaga własna od kilku lat, 
ale sukcesywne udziały w kursach 
doszkalających, staże we Francji, 
nostryfikacja tam właśnie dyplomu, 
i in. pozwalają na coraz bardziej sku-
teczną pracę. Stałe doskonalenie się 
w terapii manualnej, w tym techni-
kach osteopatycznych (praca na gra-
nicy kości i stawu), dają dobry efekt

– Pracuję z pacjentami po wypad-
kach komunikacyjnych, udarach, 

pacjentami onkologicznymi, i in. 
Niestety, także z ludźmi relatywnie 
młodymi, wcale nie po wypadkach, 
co byłoby zrozumiałe, ale także 
z tymi, cierpiącymi choćby na… 
„syndrom smartfona”! Młodzi nie 
zdają sobie sprawy, że opuszczona 
głowa to przeciążanie kręgosłupa, 
wymierzalne w ponad stu kilogra-
mach. Jeśli ktoś godzinami wpatruje 
się w ekran, to musi być świadomy, 
że nie jest to obojętne właśnie dla 
kręgosłupa, a co za tym idzie – dla 
pracy wielu innych organów. Kontu-
zja kręgosłupa może być przyczyną 
schorzeń i bólu w zupełnie innych 
miejscach ciała.

Ale ta działalność to nie tylko in-

terwencje – czasami Mobilne Cen-
trum pracuje „na wyjeździe”, jak 
choćby w przypadku Mistrzostw 
Niemiec w jeździe „off road”, jakie 
odbywały się w… Olszynie. Ten wy-
jazd miał charakter profilaktyczno-
-promocyjny i zawodnicy chętnie 
z tego korzystali. Takie wypady są 
rzadsze od koniecznych, rutynowych 
wyjazdów do cierpiących. Najczę-
ściej mają oni świadomość, że im 
ciężej będą nad sobą pracować, tym 
szybciej odzyskają frajdę z życia. Jeśli 
tego nie chcą przyjąć – sami skazują 
się na ból i niedogodności.

Z punktu widzenia fizjoterapeuty 
współczesność nas deformuje, żeby 
nie powiedzieć – zabija. Do sklepu 
oddalonego 200 – 300 m lubimy jeź-
dzić samochodem, fizycznie w polu 
nie pracujemy, wielu spacer uważa za 
katorgę, a rytm życia wyznacza kom-
puter w pracy i w domu, przerywany 
sesją przed… telewizorem. To się do-
brze skończyć nie może. Czasy, kiedy 
dzieci wisiały na trzepakach przed 
domami, grały w piłkę do zmroku 
i wracały do domu z pokrwawio-
nymi od upadków kolanami już się 
skończyły. Szkoda, bo w zamian za 
to pojawiają się ludzie nieskorzy do 
wysiłku fizycznego, bardziej podatni 
na kontuzje. – Oczywiście – mówi M. 
Pluciński – mamy coraz doskonalszy 
sprzęt medyczny, możemy w domu 
pacjenta schłodzić obolałe miejsce 

niemal do 0 st. C., ulżyć w bólu, 
odblokować. Jednak zdecydowanie 
najlepszą receptą jest ruch, mądry 
odpoczynek, sztuka racjonalnego 
wysiłku . Okres epidemii przynosi 
wiele refleksji i dowodzi, że można 
wszystko robić nieco wolniej, ale tak 
samo dobrze. I że – jak w chińskim 
przysłowiu – „jest czas na łowienie 
ryb i czas na suszenie sieci”. Jedno 
i drugie trzeba traktować serio – pra-
cować i odpoczywać z głową.

Pokochać drewno

Mateusz  Jan Pluciński
Mobilne Centrum Rehabilitacji 
Mateusz Pluciński
Świeradów-Zdrój, tel. 661- 115-587

Monika Jerzyk
Artystyczna pracownia mebli 
i ozdób drewnianych – Jerzyk.
Wykroty, 884-750-816

Stolarski „kombajn” jest olbrzymi

Precyzyjnie wykonane drewniane tace

Drewniane elementy mebli „wykrrojone” co do milimetra
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– Marzyłam o małym domku 
w spokojnym, cichym miejscu, jestem 
z zawodu cukiernikiem, więc w takim 
miejscu można się spełniać w zawo-
dzie. I mieszkam w małym domku 
wokół którego i latem i zimą będzie 
gwarno, od rana do wieczora, cukier-
nictwa wprawdzie nie zaniechałam, 
ale z różnych powodów priorytetem 
w moim życiu będzie… wędkarstwo. 
Ale jestem szczęśliwa, więc mogę po-
wiedziec, że moje marzenie się speł-
niło. A że całkiem inaczej? Cóż, i tak 
bywa...

Magdalena Zimnicka z mężem po-
stanowili zorganizować Stanicę Węd-
karską Bożkowice. Do zalewu mają 
kilkadziesiąt metrów w linii prostej, 
w Stanicy będzie też wypożyczalnia 
rowerów trekingowych, pole namio-
towe z urządzeniami towarzyszącymi 
typu „domek holenderski” w przy-
czepie, kuchnia letnia, kontener sa-
nitarny, pola zabaw dla dzieci, itp. 
Ale przede wszystkim – wypożyczal-
nia sprzętu wędkarskiego. – Żałuję 
– mówi Magdalena – że mam tylko 
dwie ręce, bo i na sześć znalazłaby 
się praca. Ogród prawdziwy tworzy 
się kilka lat, nasz ma za sobą rok ży-
cia. Wszędzie jest sporo do zrobienia, 
a chcielibyśmy przyjmować pierw-
szych gości już tego lata. Kilka prób 
recepcji – bardzo udanych – już było, 
w tym w specjalnie przygotowanych 
miejscu ognisko (nie grill!!!). I to były 

próby całkiem udane, ale trzeba za-
cząć pracować serio. 

– Mam za sobą eksperyment 
z własną działalnością gospodarczą, 
wprawdzie w zupełnie innej bran-
ży  – mówi Magdalena – i wiem, że 
pierwszy rok to droga przez mękę, 
w drugim coś się zaczyna dziać, 
a w moim trzecim w tamtej firmie już 
mi się nie chciało odbierać telefonów, 
bo wiedziałem, że nie będę mogła 
przyjąć zlecenia. Tak działa „poczta 
pantoflowa”, ale trzeba ją rozpędzić 
i to kosztuje górę wyrzeczeń. Korona-
wirus dodatkowo skomplikował sytu-

ację firmy stawiającej pierwsze kroki. 
Ale to, że jest trudniej wcale nas nie 
zniechęca. To trudne, bo kajaki dla 
wędkarzy, które miały do nas dotrzeć 
z Azji na przełomie kwietnia/maja do 
dziś nie „dopłynęły”, ale nie ma się co 
denerwować na sprawy, na które nie 
mamy wpływu.

Z dokonanej przez nich analizy 
rynku widać, że coraz więcej ludzi 
marzy o nocach pod namiotem. Nie 
w domkach, ale pod namiotem wła-
śnie. Wprawdzie chcą mieć nieopodal 
porządne węzły sanitarne, ale noc na 
niemal świeżym powietrzu – pociąga. 
To znajdą w Bożkowicach. Coraz wię-
cej ludzi chciałoby mieć jakieś hobby 
i eksperymentuje na sobie. Jednym 
z nich jest wędkowanie. Oni jeszcze 
nie są pewni, czy to ich wciągnie, więc 
nie kupują drogiego sprzętu, bo jeśli 
nie „chwyci”, to wędki będą się kurzy-

ły do końca życia. Tu mogą je poży-
czyć i przekonać się, czy wędkarstwo 
jest właśnie „tym, o co im chodzi”. 
Trudno się uwolnić od dzieci, one 
przecież mają prawo próbować tego, 
co dorośli – a nie potrafią i nie ma ich 
kto nauczyć. Tutaj będą miały taką 
szansę, bo w programie Stanicy są też 
„warsztaty wędkarskie” dla najmłod-
szych. Ludzie nie wiedzą, czy lepiej 
spinning, czy może „grunt”… Tu się 
mogą przekonać. 

– w Stanicy postaramy się znaleźć 
odpowiedź na wszelkie wątpliwości 
– mówi Magdalena Zimnicka. I na 
wszystkie pytania, nawet takie, „czy 
kiełbasa pieczona na ognisku smaku-
je inaczej, niż z grilla?”

– A ryby w waszym życiu? – pyta-
my.

-hm… – pada odpowiedź – to 
skomplikowane. Winicjusz uwielbia 
łowić ryby, ale nie przepada za ryb-
ną kuchnią. Może poza rybną zupą 
z leszczy, z malutkimi pulpetami… 
Jest przesmaczna, niezwykle praco-
chłonna, ale smak jest wart każdej 
minuty przyrządzania. Kto chce po-
znać przepis – niech przyjeżdża. Szef 
interesu czerpie satysfakcję z tego, że 
jemu „ryby biorą” w każdych niemal 
warunkach, nawet wtedy, kiedy na 
sąsiednich stanowiskach… nie bio-
rą! Z najwyższą satysfakcją zostawia 
w siatce kilka okazów, a resztę… wy-
puszcza do jeziora. Chodzi bowiem 
o to, by wędkować, a nie „nałapać”. To 
zresztą jest zgodne z duchem przyro-
dy – małe ryby muszą dorosnąć, wy-
szarpanie spod lustra wody rozmaite-
go maleństwa ogałaca jezioro. 

Ludzie przypatrujący się węd-
karstwu z boku mają na ten temat 
złośliwe nieco opinie. – Dawniej – 

przekonują  – ryba brała na robaka, 
albo na bułkę. Dziś przynęty, zanęty, 
nawet takie z kulkami waniliowymi, 
czy z cynamonem. – Panie.. – mówią 
– rybom się w d…. poprzewracało, 
znaczy – pod ogonem. Ale to wina 
ludzi, bo je rozpuścili, jak dziadowski 
bicz.

Wędkarze wiedzą swoje, a o tym, 
z czego robić przynęty, mogą mówić 
godzinami – przy stole, nad jeziorem, 
czy w „Sandaczu” w Leśnej – jednym 
z popularniejszych miejsc spotkań lo-
kalnych wędkarzy.

– A kobieta w wędkarstwie, z zawo-
du cukiernik? – pytamy

– Muszę się odnaleźć – odpowiada 
Magdalena Zimnicka – i nie przymu-
szam się do tego na siłę. Najbardziej 
lubię łowienie spod lodu, ma zupełnie 
inny charakter, potrzebne są nieco 
inne wędki, małe, z krótką szczytów-
ką, miękką i delikatną, żeby widać 
było nawet wtedy, kiedy ryba tylko  
trąci przynętę. 

– A akwaria? – Zdecydowanie nie 
– pada odpowiedź. – Lubię oglądać 
rybki akwariowe u znajomych, ale to 
jest zupełnie inna rozrywka, na któ-
rą trzeba mieć dużo czasu. Inne ryby, 
inne hobby, inny świat. Nie nasz. 
W naszym czekając na gości tworzy-
my warunki, by każdy mógł zimowy-
mi wieczorami opowiadać znajomym, 
że „kiedy był w Bożkowicach, to zło-
wił taaaaaką rybę”, a wprost z haczyka 
zerwała mu się jeszcze większa.

Marzenia się spełniają, tylko czasami… zupełnie inaczej

W oczekiwaniu na wielką rybę 

Winicjusz Jacek Zimnicki
Stanica Wędkarska Bożkowice 
Winicjusz Zimnicki
Bożkowice, tel.  692-614-094  
– kontakt: Magdalena Zimnicka
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ście, że ważne są dochody, ale akurat 
w takiej działalności istotna jest też 
zwyczajna ludzka satysfakcja, że się 
z jednej strony odkrywa potrzeby, 
a z drugiej – możliwości ich zaspo-
kojenia. Może kiedyś przyjdzie czas, 
że po okrzepnięciu firmy powrócę 

do myśli o regionalnych pamiątkach, 
już bez presji, że muszę je robić, bo 
z czegoś trzeba żyć, ale że chcę je ro-
bić, bo daje mi to satysfakcję, a nie 
obciąża ponad miarę. 

– Receptą na sukces jest zawsze 
pomysł, a narzędzia i materiały to 
już inna sprawa. A pomysł zrodził się 
dość przypadkowo, w trakcie jednej 
z wizyt u mojego kuzyna, zajmują-
cego się działalnością reklamową, 
w innym regionie Polski. Zastana-
wialiśmy się nad możliwościami 
urządzeń, jakie posiadał i wtedy 
zaczęła i u mnie kiełkować myśl, że 
można to zaadaptować także do wa-
runków Karkonoszy. Faktem jest, że 
taka działalność jest ogromnie odle-
gła od mojego zawodu, ale z drugiej 
strony nie można rezygnować bez 
próby. Zakup plotera umożliwiające-
go cięcie i grawerowanie rozmaitych 
materiałów był w moim zasięgu, inne 
urządzenia (m.in. ploter wielkofor-
matowy czy drukarka sublimacyjna) 
też, więc postanowiłem o ekspery-
mencie.

Filc, szkło i drewienko 
– receptą na sukces?

– Poszło szybko?
– Zdecydowanie nie. Pomysł doj-

rzewał prawie dwa lata, bo inwesto-
wałem rozważnie. Tym bardziej, że 
nie trzeba specjalnie „badać rynku”, 
żeby zorientować się, iż pamiątki 
regionalne bywają produkowane 
daleko poza regionem, bo dla klien-
ta liczy się nie tylko atrakcyjność, 
uroda przedmiotu, czy tym podob-
nie, ale i cena, może nawet przede 
wszystkim. Konkurowanie z molo-
chami, które niemalże jednocześnie 
wykonują pamiątki „regionalne” dla 
Krakowa, Gdańska, Warszawy i Kar-
konoszy nie daje większych szans 
powodzenia. Trzeba się skupić 
na tym, czego ci „duzi” nie robią. 
W moim przypadku były to poda-
runki okazjonalne na Dzień Babci, 
Dziadka, Matki, drewniane bombki 
choinkowe, lampiony adwentowe, 
itp. podobne. W dodatku – z racji 
zawodu współpracuję ściśle z bran-
żą budowlaną, znam potrzeby jej 
pracowników i nisze w produktach, 
które im są bardzo przydatne, a trud-
nodostępne. Na rynku niby wszystko 
można znaleźć, ale tracimy wiele cza-
su, żeby taką usługę odszukać, więc 
oferta wydruku dokumentacji tech-
nicznej, projektów, czy map w du-
żych formatach okazała się trafiona. 
A potem już poszło – pojawiły się 
szablony, wycinane według projektu, 
a umożliwiające precyzyjny montaż, 
czy pomiar elementów konstrukcji. 
Poza tym inne drobiazgi w rodzaju 
pieczątek, tabliczek informacyjnych. 

To były początki. W naturalny 
sposób jedno zlecenie było po-
czątkiem następnego, bo drobnych 
i łatwych, przyszły bardziej ambitne, 
ale interesujące, jak kontakt z firmą 
irlandzką, produkującą przenośne  

innowacyjne toalety, potem pojawiły 
się więzi ze szkołami, organizacjami 
sportowymi, więc produkcja koszu-
lek, medali itp. Okres epidemii dość 
brutalnie wpłynął na gwałtowne 
wyhamowanie dobrze rozwijającej 
się działalności, ale… Duży może 
więcej, jednak mały jest bardziej mo-
bilny. A ploter laserowy umożliwia 
szybkie przestawienie się na produk-
cję przedmiotów niezbędnych „tu 
i teraz”, więc oczywistą alternatywą 
była produkcja… przyłbic ochron-
nych. Kiedy – kilkanaście miesięcy 
wcześniej – jawiły się pierwsze my-
śli o firmie to przecież nikt nie mógł 
w żaden sposób przewidzieć, że coś 
takiego może być potrzebne! A jed-
nak – posiadane maszyny, nabyte do-
świadczenie w ich wykorzystywaniu 
pozwoliło nawet w najtrudniejszym 
okresie znaleźć wartościowe zajęcie. 
To wszystko okazało się bardzo dale-
kie od wstępnych projektów produk-
cji regionalnych pamiątek, jednak 
podstawową cechą każdego wytwór-
cy jest nadążanie za bieżącymi po-

trzebami rynku, a nie realizowanie 
własnych ambicji, których efekt dla 
mało kogo jest interesujący.

To wszystko jest zajęciem dodat-
kowym – przynoszącym frajdę i do-
chód, ale wciąż jeszcze nie dającym 
stabilizacji przychodów na takim 
poziomie, żeby się można było z tego 
utrzymać. Jednak ta przygoda jest 
na tyle ekscytująca, że trudno nawet 

myśleć o jej zakończeniu, bo posze-
rzająca się sieć kontaktów przynosi 
nowe pomysły, ujawnia sukcesyw-
nie kolejne nisze na tym rynku. I nie 
można z nich nie korzystać. 

– To jest naprawdę ogromna satys-
fakcja kiedy się widzi, że pomysł jest 
trafiony – mówi K. Rossa. – Oczywi-

– To był dobry zbieg okoliczno-
ści – mówi twórca i właściciel firmy 
„eTechnik” z Biedrzychowic. Skoń-
czyłem studia, pojawiła się możli-
wość wsparcia mojego pomysłu  roz-
poczęcia działalności gospodarczej 
z zakresu usług elektrycznych, elek-
trotechnicznych i automatyki, więc 
skorzystanie z takich możliwości było 
oczywistą sprawą. Pewnie z czasem 
sam bym taką firmę też założył, ale 
dzięki wsparciu wszystko było prost-
sze i szybsze.

Firma e-Technik świadczy w pełni 
profesjonalne usługi z zakresu elek-
trotechniki i automatyki dla osób 
indywidualnych oraz przemysłu. 
Główne obszary działania: – Budowa 
i modernizacja instalacji elektrycz-
nych, – Budowa i montaż rozdzielni/
szaf sterowniczych, – Nowoczesne 
systemy oświetleniowe, – Podłączenie 
i rozruch urządzeń/maszyn elektrycz-

Każdemu to, co chce (u siebie) widzieć

„eTechnik” wystartował
nych, – Diagnozowanie i naprawa 
awarii.

– Dzięki współpracy z Partner-
stwem Izerskim udało się kupić cały 
niezbędny do tej działalności sprzęt 
w możliwie najlepszej dostępnej ja-
kości – mówi właściciel firmy. – I ten, 
do prac manualnych, i osprzęt pomia-
rowy. To wszystko jest bardzo ważne, 
profesjonalne narzędzia ułatwiają pra-
ce i gwarantują wykonanie niemalże 
każdego zadania. Wysokiej klasy na-
rzędzia w połączeniu z doświadcze-
niem i zaangażowaniem gwarantują 
sukces w każdym podjętym zleceniu. 

W pierwszym etapie istnienia „e-
-Technik” miał wiele zleceń do usu-
nięcia awarii, to pozwalało rozpro-
mować działalność podstawową, to 
znaczy budowę instalacji elektrycznej 
od jej zaprojektowania poprzez wy-
konanie po pomiary końcowe. Dziś 
awarie to tylko niewielki segment 

działalności. Firma obecnie rozwija 
swój zakres usług i obszar działalno-
ści. 

– Czy pojawiają się specjalne zlece-
nia, które potrafią zaskoczyć? – pyta-
my

– W zasadzie nie – pada odpo-
wiedź. – Oczywiście, bywają rozmowy 
o realizacjach, które ze względów tech-
nicznych dziś jeszcze nie są w ogóle 
możliwe, bo ludzie będący fanami 
nowoczesności niekiedy odrobinę 
wyprzedzają swoimi oczekiwaniami 
rozwój elektrotechniki. Ale właśnie 
dzięki dostępności do innowacyjnych 
rozwiązań weryfikacja oczekiwań do 
poziomu realności jest możliwa w każ-
dym miejscu i czasie. To rozwiązuje 
wiele spraw. Włożyłem sporo wysiłku, 
by informacja o działalności firmy ro-
zeszła się możliwie szybko i możliwie 
najszerzej. Mam wrażenie, że to się 
udało w newralgicznym pierwszym 
okresie, kiedy pojawiłem się na tym 
rynku. A teraz będzie już prościej, sko-
ro promują mnie efekty mojej pracy. 
Zapraszam do grona naszych klientów. 

Krzysztof Leon Rossa
Cuda cudeńka z filcu szkła i drewienka
Siedlęcin, tel. 503-776-365

Bartosz Marcin Jasiński
Profesjonalne usługi z zakresu elektryki, elektrotechniki i automatyki, świadczone 
bezpośrednio u klienta oraz handel przez Internet. Biedrzychowice, tel. 609- 405-887
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Na pytanie: gdzie wylądujemy? – 
skierowane do pilota balonu można 
usłyszeć najczęściej, że… dokładnie 
nie wiadomo, a całkiem dokładnie, 
że tam „gdzie wiatr poniesie”. Zresz-
tą trudno się dziwić odpowiedzi, bo 
każdy wie, że balon leci właśnie tam, 
gdzie poniesie go wiatr. 

– To tylko część prawdy – uśmie-
chają się „baloniarze”. – Rzeczywiście 
wiatr dyktuje nam sporą część trasy 
przelotu, ale… Tych „ale” jest kilka, 
bo na różnych wysokościach nad 
ziemią kierunek (i siła) wiatru może 
być różna, więc pilot, panując nad 
wysokością lotu, może zmienić jego 
kierunek. Po drugie – w przypadku 
balonów każdy pilot sprawdza nie 
jedną, a kilka prognoz pogody (facho-
wo – meteogramów), żeby wiedział, 
gdzie ów wiatr go poniesie zanim 
jeszcze balon wystartuje. Oczywiście 
– w przypadku baloniarstwa sporto-
wego sprawa jest jeszcze bardziej zło-
żona, ale firma „Baloon Expedition” 
uprawia baloniarstwo turystyczne, 
w którym liczy się rekreacja i fanta-
styczne widoki, w którym nie można 
za bardzo przestraszyć gościa w ko-
szu, bo on nie wsiadł do balonu po to, 
żeby się bać, tylko chłonąć, chłonąć, 
chłonąć… 

– Mamy w naszej ekipie zdobyw-
czynię Pucharu Świata w baloniar-
stwie, Beatę Choma, która potrafi 
latać do celu, bo i taka jest konkuren-
cja, ale trudno o to z pasażerami „na 
pokładzie”. Zresztą różnic między 
wyczynem i rekreacją jest więcej – 
balony sportowe mają inny kształt, 
wydłużonego stożka ostrym końcem 
w dół, turystyczne są bardziej zbliżo-
ne kształtem do kuli. Sportowe mają 
pojemność ok. 1.800 m sześc. objęto-
ści, ale mają malutkie kosze, a pasa-
żerskie… 12.000 m sześc. i  potrafią 
unieść kosz nawet z 24 pasażerami! 

Latanie balonem to zabawa finezyj-
na, w której bardzo wiele rozgrywa się 
dużo wcześniej, na ziemi, poczynając 
od szczegółowych analiz pogody, siły 

Gdzie wiatr poniesie … czyli 
zobaczyć Ziemię z Nieba

i kierunku wiatru. Przyroda, a precy-
zyjnie jeden z żywiołów – powietrze – 
dyktuje warunki. Obrazowano można 
powiedzieć, że jeśli lecimy w zgodzie 
z naturą, to możemy ją podziwiać, 
a jak chcielibyśmy z nią walczyć, to 
lepiej zostać na ziemi. 

– W balonie można przeżyć wiele 
zaskoczeń – mówią piloci. – Choćby 
takie, że pasażerom nigdy nie doku-
cza… wiatr, w zasadzie – nigdy go 
nie czuć! To oczywiste, przecież my 
lecimy z wiatrem, z szybkością zbliżo-
ną do wiatru! U nas nigdy nie można 
zmarznąć, nawet w środku mroźnej 
zimy – nawet jeśli poza balonem jest 

grubo poniżej zera, a wraz ze wzro-
stem wysokości spada temperatura 
powietrza, to przecież palniki wydzie-
lają tyle ciepła, że nie musimy się tym 
martwić. Spalamy kilka litrów gazu na 
minutę i nawet jeśli ciepło płomienia 
się w powietrzu rozprasza, to wystar-
czy, żeby się przy nim ogrzać. Zresztą 

właśnie zima jest dla baloniarzy cza-
sem szczególnie cennym, bo można 
latać niemal o każdej porze dnia. La-
tem tylko wcześnie rano i późno po 
południu, tuż przed zachodem słoń-
ca, bo wtedy nie ma tzw. termiki, to 
znaczy powietrze jest spokojne.

Im cieplejsze jest powietrze, tym 
bardziej należy brać pod uwagę po-
sturę pasażerów. Zimą mogą latać 
w większej grupie „lepiej zbudowani”, 
gorące lato należy raczej do „szczy-
piorów”, ale o każdej porze roku 
dla każdego baloniarstwo może być 
atrakcją. 

Na pytanie: na jakiej wysokości 
latają balony? – nie ma jednej odpo-
wiedzi. Turystyczne z reguły na wyso-
kości do 3.000 – 3.500 m, ale rekord 
balonowy to wzniesienie się na ok. 
11.000 m, tyle, że warunki tam pa-
nujące są wyjątkowo surowe i latanie 
tak wysoko bez butli tlenowych jest 
w zasadzie igraniem ze śmiercią. Dla 
turysty też to niezbyt atrakcyjna wy-
sokość, bo z niej już widoki nie są tak 
ekscytujące.

Strategiczny jest star i lądowanie, 
bo w tych momentach ujawnia się 
kunszt pilota. Balony startują w za-
sadzie przy wietrze słabszym, niż 4 
m/sek., bo powyżej tej granicy nie 
sposób nawet bezpiecznie napełnić 
powłoki, a ten proces trwa do pół go-
dziny. Powinny lądować tez w podob-
nych warunkach, bo silniejszy wiatr 
może znieść balon z koszem nawet 
do kilkuset metrów od planowanego 
miejsca lądowania, a to może ozna-
czać kłopoty.

– Jesteśmy „oblatani” w każdym 
tego słowa znaczeniu – mówią przed-

stawiciele firmy. Wprawdzie naszym 
terenem macierzystym jest Pogórze 
Izerskie, miejscem częstych startów 
plaża przy zamku Czocha, czy jelenio-
górskie Błonia, to tu, nad zbiornikami 
wodnymi – Pilchowickim, Złotnic-
kim, czy Leśniańskim, albo też nad 
górami mamy najbardziej atrakcyjne 
loty. Ale latamy w całej Polsce – nad 

Szczecinem. Trójmiastem, Pozna-
niem. Wrocławiem, czy Łodzią. Ten 
szalony – jak samym nam się wyda-
wało – pomysł okazał się trafiony 
„w punkt”, bo bardzo wielu ludzi chce 
zobaczyć ziemię z nieba. I to nie z sa-
molotu lecącego 10.000 m nad ziemią 
z szybkością 900 km/godzinę, a po-
woli smakować wolno przesuwający 
się krajobraz.

Bywają i inne emocje, jak choćby 
zaręczyny, czy… ślub w balonie! – 
Jesteśmy jedyni (a przynajmniej nic 
nie wiemy o innych), którzy w Polsce 
zorganizowali ślub w balonie. W ko-
szu – para młoda i kierowniczka USC, 
świadkowie, wszystko, jak trzeba. 
Oczywiście też pilot, bo bez niego by-
łoby „nieco” trudniej. Burmistrz Lu-
bomierza (bo tam odbywał się ślub) 
wyraził zgodę, ale przepisy prawa wy-
magają, żeby ślub odbył się na terenie 
tej gminy, gdzie jest podpisywany akt, 
więc musieliśmy to tak zorganizować, 
by zdążyć z wiatrem i całą uroczystość 
rozegrać w „obszarze powietrznym” 
gminy. Udało się – związek został 

prawnie zawarty, a emocje temu to-
warzyszące były chyba dużo więk-
sze, niż przy okazji konwencjonalnej 
uroczystości. Chociaż przecież każdy 
ślub, także ten na twardym gruncie 
jest dla uczestników emocjonujący. 
Z zaręczynami jest łatwiej, bo nie mu-
simy organizować się tak precyzyjnie. 

Właśnie w czerwcu br. jedna z par za-
mówiła u nas lot zaręczynowy…

Czy w balonie trzeba bać się burzy? 
– To nie jest kwestia strachu – mówią 
baloniarze – tylko szacunku dla zja-
wisk natury i wiedzy, co one za sobą 
niosą. Chmura burzowa, nawet w od-
ległości 30 km jest dla nas oznaka, że 

trzeba szukać lądowiska, bo ona mo-
głaby łatwo „wessać” balon i unieść go 
kilka  tysięcy metrów wyżej, a to już 
poważny problem. Tyle, że w krót-
kiej perspektywie warunki pogodowe 
można przewidzieć w miarę precyzyj-
nie i żaden odpowiedzialny pilot nie 
będzie startował w warunkach ryzyka 
burzą. Przewidywanie siły i kierunku 
wiatru na 2 – 3 godziny „do przodu” 
też jest relatywnie nietrudne na pod-
stawie prognoz meteo.

– Chcemy, żeby nasi goście – mó-
wią organizatorzy lotów z „Baloon 
Expedition” – czuli się absolutnie 
bezpiecznie. Tym bardziej, że wiemy, 
że pierwszy wzlot może być dla wielu 
z nich skrajną emocją. Widzieliśmy 
i takich, co po wejściu do kosza przy-
klękali, żeby nie widzieć startu, ale już 
w powietrzu, kiedy „płynęliśmy” nad 
ziemią byli pełni zachwytu. I chcieli-
byśmy, żeby to tak zostało – emocje 
i zachwyt, bo w każdych warunkach 
lot balonem jest atrakcyjny. Nawet 
przy niskiej podstawie chmur, kiedy 
wylatujemy ponad ich poziom, w peł-
ne słońce i – nie widząc ziemi – mamy 
pod sobą skłębione obłoki, to taki wi-
dok jest fantastycznym przeżyciem. 
W powietrzu łatwiej być szczęśli-
wym…

Na profilu FB firmy Baloon Expe-
dition – „Wyprawa balonem” można 
zobaczyć zdjęcia, które wielu prze-
konają do takiej ekspedycji. A jeśli 
nie przekonają, to przynajmniej zdję-
cia pobudzą wyobraźnię, jak można 
postrzegać znane sobie krajobrazy 
z miejsc, do których jeszcze nie do-
tarliśmy. 

ROZWÓJ  DZIAŁ ALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

Izabel Borkowska-Barnaś
 Balloon Expedition
Rozwój działalności gospodarczej 
poprzez rozpoczęcie organizowania 
grupowych lotów widokowych dzięki 
zakupowi innowacyjnego, największego 
w Polsce balonu na ogrzane powietrze 
o powierzchni 12 000m3, umożliwiającego 
lot 24 osobom jednocześnie.
Ubocze, tel. 888-177-200
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Kobieta na tle ogromnych maszyn, 
wysokich sągów wielkich pni, przy 
ciężarówkach, które mogą na długie 
dystanse przewozić dziesiątki ton to-
waru wygląda – delikatnie mówiąc – 
niezwyczajnie.

– Ale to jest moje naturalne śro-
dowisko, moje miejsce pracy – mówi 
Anna Czepiel, która wraz z mężem 
prowadzi zakład drzewny na obrze-
żach Lwówka Śląskiego. – Inna spra-
wa, że przez całe lata byłam także 
nauczycielką w pobliskim Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Technicznych 
w Rakowicach Wielkich, więc reali-
zowałam się także w bardzo kobiecej 

profesji, ale zdecydowałam się na tę 
firmę. Lubię tę pracę i wierzę, że ma 
jasną przyszłość, chociaż oczywiście 
w każdej działalności zawsze mogą 
pojawić się problemy. Tyle, że one 
są dla mnie wyzwaniem, a nie kło-
potem.

Ta opowieść swój początek ma po-
nad 20 lat temu, bo w 1997 r. oboje 
małżonkowie współpracowali w po-
czątkach ich Zakładu Usług Leśnych, 
kiedy jeszcze przy zimowej zrywce 
drewna posługiwano się końmi, a nie 
maszynami. Ale te dwa dziesiątki lat 
odmieniły i technologię, i procedury 
i całą strukturę tej pracy.

– Ale nie zmieniło to nic w mojej 

relacji z lasem – mówi A. Czepiel. – 
Dobrze się czuję w lesie, kocham las, 
uważam, że trzeba intensyfikować 
tempo nasadzeń drzew. Powinno 
być ich mnóstwo i wierzę, że nadle-
śnictwa o to dbają. Właśnie dlatego, 
że ludzie potrzebują drewna, a lasy – 
racjonalnie myślących ludzi. To jest 
rodzaj pewnej harmonii.

Po części właśnie z tego szacun-
ku do lasu i drzew wziął się po-
mysł stworzenia wytwórni peletu 
– okruszków trocin, wstępnie prze-
tworzonych i potem scalonych takim 
lepiszczem, by w przystosowanych 
do spalania peletu piecach to paliwo 

było jak najbardziej efektywne. Nie 
wolno bowiem marnować ani kawał-
ka drewna.

– Produkujemy przede wszystkim 
palety dla kilku dużych okolicznych 
firm, ponadto inne, proste konstruk-
cje z drewna – wyjaśnia A. Czepiel. 
– Powstaje przy tym mnóstwo trocin, 
które są w zasadzie mało użytecznym 
odpadem, trudnym do magazynowa-
nia, trudnym do utylizacji. Trocina-
mi jest wprawdzie zainteresowanych 
kilka firm meblarskich, ale sprzedaż 
tego surowca jest i kłopotliwa, i przy-
nosi mniej niż symboliczny dochód. 
Pomyślałam więc, że skoro mamy 
surowiec pod ręką, to choćby z sza-

cunku do drewna należy go wyko-
rzystać do ostatniej drobiny. Choćby 
do produkcji peletu – paliwa, które 
jest nieporównanie przyjaźniejsze 
środowisku naturalnemu, niż węgiel.

Partnerstwo Izerskie poszukuje 
dobrych, ekonomicznych, ekologicz-
nych i przez to wartościowych pomy-
słów, więc wsparło zakup maszyny 
(a właściwie – ciągu technologiczne-
go) do produkcji peletu. Wielotono-
wy, wysoki na ponad piętro kombajn 
podsusza trociny, mieli je, nasącza 
lepiszczem i na końcu w wyniku tej 
przemiany pojawiają się malutkie ka-
wałki „wałków”, niewiele grubszych 
od grubego makaronu.

– Ale nasz pelet jest lepszy – 
uśmiecha się A. Czepiel. – Tak w każ-
dym razie utrzymują nasi klienci, 
twierdząc, że makaron jest z reguły 
trzyjajeczny, a nasz pelet – czte-
roskładnikowy! Poza zmielonymi 
trocinami i wodą jest jeszcze „coś” 
– dwa składniki, które różnią nasz 
produkt od innych. Eksperyment 
produkcyjny zaczął się niedawno, 
więc nie wiadomo jeszcze, jak będzie 
można ewentualnie kontynuować 
produkcję w warunkach srogiej zimy, 
bo przewody doprowadzające wodę 
do maszyny mają symboliczne prze-
kroje i mogą w mrozy zamarznąć, 
wielką halę trudno ogrzać.

– Ta weryfikacja jeszcze przed 
nami – mówi A. Czepiel – ale w cało-
kształcie naszej działalności produk-
cja peleltu jest ważną, jednak tylko 
częścią. Jesteśmy pracodawcami dla 
kilkunastu osób, musimy im gwa-
rantować bezpieczeństwo i ciągłość 
pracy, bo to naprawdę świetna eki-
pa. Dlatego prowadzimy działalność 
transportową, mamy sporo sprzę-
tu, w rodzaju spychokoparek, czy 
ciężkich wozów, zimą odśnieżamy 
drogi… Pelet jest w tym obrazku 

ważnym elementem, bo świadczy 
o „domknięciu” cyklu naszej działal-
ności i optymalnym wykorzystaniu 
wszystkich elementów surowca, któ-
rego przecież nie ma nigdy za wiele.

– Odpoczywam w lesie – mówi  
A. Czepiel. – Praca z drewnem i jego 
gospodarcze wykorzystanie to jedno, 
a relaks jaki daje las – to drugie. To są 
dwa światy równoległe. W obu moż-
na znaleźć miejsce dla siebie.

Pelet lepszy niż… makaron

W Pławnej Dolnej zobaczyliśmy… 
łódź podwodną. W tej wsi można 
zobaczyć naprawdę mnóstwo zadzi-
wiających przedmiotów i konstrukcji. 
Można powiedzieć, że zagęszczenie 
niezwykłych przedmiotów w Pławnej 
Dolnej na jednego mieszkańca jest 
zdecydowanie większe, niż w Nowym 
Jorku, choćby dlatego, że tutaj miesz-
kańców jest nieco mniej, a fantazji – 
więcej. Skoro niemal z drogi widać 
Arkę Noego, to dlaczegóżby miało tu 
nie być łodzi podwodnej? Skoro jest 
wczesnośredniowieczny gród oto-
czony palisadę, to istnienie tuż obok 
Zamku Legend Śląskich można uznać 
za całkiem naturalne. Do tego należy 
dodać opowieści o wojska Napole-
ona, które tędy przechodziły, pociąg, 
który tędy przejeżdżał, kierując się do 
Lubomierza i dalej – do Świeradowa-
-Zdroju, czy Muzeum Przesiedleń-
ców i Wypędzonych, czy kilka innych 
„drobiazgów”. Jawi się więc pytanie = 
za czyją to sprawą Pławna Dolna jest 
taką właśnie, nieokiełznaną w fantazji 
wsią? Odpowiedź jest prosta.

O przeszło pół wieku Dariusz Mi-
liński opowiada ludziom bajki i jest 
w tym tak bardzo przekonujący, że 
chcemy mu wierzyć. Łódź podwodna 

Duch Góry – Liczyrzepa, łódź podwodna i inne cuda 

W Pławnej Dolnej
zresztą – o czym z wyjątkowo poważ-
ną miną opowiada i pisze, jest ściśle 
związana z… Liczyrzepą, Duchem 
Karkonoszy, Skarbnikiem tych gór. 
Związki Liczyrzepy z łodziami pod-
wodnymi były do tej pory bliżej nie-
znane, ale na tablicy temu poświęco-
nej (oczywiście – w Pławnej Dolnej), 
można to sobie literalnie przeczytać. 

„W czasie porządkowania archiwów 
we Wrocławiu – napisano na niej – na-
trafiono na pochodzące z 1757 r. zapi-
ski Manfreda Hausnera, ówczesnego 
mieszkańca Sobieszowa, w których 
pisał on o swoim odkryciu pieczary, 
będącej pradawnym domem Ducha 
Gór. Chcąc sprawdzić jego opowieść, 
a zarazem poznać opisywane prze-
zeń miejsce, w 1865 r. zorganizowano 
ekspedycję pod kierownictwem ba-
dacza starożytności, Hansa Schniera. 
Z zapisków Hausnera wynikało, , że 
wejście do jaskini miało znajdować się 
pod wodą Wielkiego Stawu, nieopodal 
Śnieżki. Pomimo usilnych poszukiwań 
ze względu na niesprzyjające warunki 
nie odnaleziono wejścia do jaskini, 
zaś po samej wyprawie pozostały tyl-
ko lakoniczne zapiski i przekazywane 
z pokolenia na pokolenie opowieści 
okolicznych mieszkańców. W jednej 

z zagród, w której zamieszkiwali ba-
dacze  zachowała się niemal w niena-
ruszonym stanie łódź użyta do pod-
wodnych badań. Zawarta jest w niej 
dramaturgie poszukiwań oraz tchnie-
nie Ducha Gór, który z uwagą przyglą-
dał się wysiłkom poszukiwaczy.”

Tyle na tablicy – obok niej stoi 
łódź podwodna, w której zachowało 
się tchnienie Ducha Gór, więc kwe-
stia autentyczności całej opowieści 
jest niepodważalna. Kochamy bajki, 
które nam opowiada i maluje Da-
riusz Miliński, więc nie ma żadnej 

wątpliwości, że Duch Gór przypatru-
je się z uwagą także jego działalno-
ści, a że artysta obchodził niedawno 
50-lecie twórczej działalności, to ży-
czymy mu osiągnięcia wieku Ducha 
Gór w możliwie najlepszej kondycji 
i fantazji. 

Firma Transportowo-Usługowa „Czepie” 
Anna Czepiel
Rozwój działalności gospodarczej poprzez 
zakup linii do granulacji trociny tartacznej
Lwówek Śląski, tel. 757846064
603088189
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Gdyby współczesny czytelnik wpi-
sał w jakąkolwiek wyszukiwarkę in-
ternetową hasło „kamienie mówią”, to 
może się dowiedzieć o agacie mszy-
stym, turmalinie, albo innych ka-
mieniach szlachetnych i ozdobnych. 

Przy dalszym poszukiwaniu o tarocie 
i tamtych „kamieniach”, które też po-
dobno mówią.

Ale gdyby przyjechał do Lubomie-
rza i spojrzał pod swoje własne nogi, 
to wtedy może zrozumieć, że w tym 
mieście też kamienie mówią i to cał-
kiem do rzeczy. Bez metafizyki, bez 
geomorfologii – po prostu opowiada-
ją o historii miejscowości. 

Oryginalnym pomysłem przy 
przebudowie Rynku było m.in. 
wmontowanie w nawierzchnię płyt 
kamiennych, z wygrawerowanymi 

rysunkami i opisami, a nawet… wy-
grawerowaną mapą miejscowości z jej 
najważniejszymi obiektami.

Można na tych płytach przeczy-
tać, że że prawa miejskie otrzymała 
miejscowość od Bolka I Surowego 
już w XIII w. (1291). Powstał Ratusz 
(spalony przez husytów w 1426 r.), 
potem kolejny, który z kolei spłonął 
w 1640 r., a budowa trzeciego trwała 
niemal… sto lat (!) bo widoczny teraz 
powstał w tej bryle dopiero w 1738 r.

Po te „kąski” historii nie trzeba się 
schylać, wystarczy omieść wzrokiem 
kawałek Rynku, żeby znaleźć coraz 
to i nowe opowiastki, aż do informa-
cji o filmie „Sami Swoi” i Muzeum 
Kargula i Pawlaka zlokalizowanym 
w Domu Płócienników. Trochę szko-
da, że nie napisano kiedy kręcono ten 
film, kiedy otwarto Muzeum, itp. bo 
warto sobie zdać sprawę z upływu 
czasu.

Owe drobne informacje dodają 
powagi, bo w końcu nie wszyscy ta-
kie daty zapamiętują. Ale nie chce-
my w „Echach Izerskich” marudzić, 
skoro nie napisano na tablicy, to na-
piszemy na łamach. Swoich. „Sami 
Swoi” powstali w 1967 roku (jak ten 
czas leci…) co oznacza, że minęło już 
przeszło pół wieku, jak zaśmiewamy 

się z przygód dwóch zwaśnionych 
osadników, którzy przyjechali na 
Dolny Śląsk, zwany wtedy Ziemia-
mi Odzyskanymi, by zostać tutaj na 
zawsze.

I nie ma żadnego znaczenia, że 
i Kargul, i Pawlak zaistnieli tylko 
w filmie, bo przecież skoro mówią 
o nich kamienie, to znaczy, że mu-
sieli tu być! Tym bardziej, że odtwór-
cy ich postaci, Władysław Hańcza 
i Wacław Kowalski mają swoje ta-
blice w Zaułku Filmowym, kilkana-
ście kroków dalej, między tablicami 
w bruku, a Domem Płócienników.

W trakcie spacerów turystycznych 
warto patrzeć pod nogi – zawsze dla 
ostrożności, a w Lubomierzu – także 
z  prostej ciekawości.

A o czym nie mówią kamienie, 
tylko napomykają twórcy filmu?

– Każdy film ma swoją „kuch-
nię” i swoje wpadki – powiedział 
nam jeden z inspiratorów organi-
zacji Festiwalu Komedii filmowych 
w Lubomierzu. Historia Festiwalu 
też już liczy ponad 20 lat i mało kto 
wie, że większość filmu kręcona była 
we wsi Dobrzykowice pod Wro-
cławiem, a tylko sceny „miejskie” 
w Lubomierzu. Ale na pomysł ta-
kiego Festiwalu wpadł ówczesny 
burmistrz Lubomierza, Olgierd 
Poniźnik (dziś burmistrz Gryfowa 
Śląskiego) i w trakcie swojej wizyty 
w Dobrzykowicach zabrał stamtąd 
jeden segment płotu, który w filmie 
dzielił obejścia Pawlaka i Kargula. 
Płot był już mocno zniszczony i miał 
zostać porąbany na opał, O. Poniź-
nik zdążył tuż przed unicestwieniem 
płotu i zdobył pierwszą autentyczną 
pamiątkę do nieistniejącego wtedy 
jeszcze muzeum. Dopiero ponie-
wczasie mieszkańcy Dobrzykowic 
zorientowali się, że filmowy, „celu-
loidowy” mit jest majątkiem, który 
tylko mignął im przed nosem.

A i sam film obfitował w rozmaite 
„dramatyczne” zdarzenia, niekiedy 
kłopotliwe, innym razem – zabaw-
ne. Natalia Szymańska, grająca rolę 
matki Pawlaka nie potrafiła mówić 
w dialekcie ze wschodniej Polski. Ru-
szała tylko ustami, jej głos „podłożyła 
Irena Malkiewicz. Tytuł „Sami Swoi” 
powstał w wyniku konkursu, który 

ogłosił reżyser, Sylwester Chęciński, 
bo nie podobał mu się zaproponowa-
ny wcześniej tytuł „I było święto”. Ze 
względu na filmowe cięcia, kręcenie 
poszczególnych scen w różnych ter-
minach zdarzyło się kilka wpadek, 
jak choćby taka, że kiedy Jasiek przy-
jeżdża na dworzec  to zegar wskazuje 
godz. 4.30, ale chwilkę później – 2.30. 
W scenie pogrzebu babci Pawlak trzy-

ma w dłoni jasną ziemię, ale gdy po 
tę samą sięga Kargul – już jest czarna 
. Rozmaite różnice pojawiają się w fil-
mie w scenie „bitwy o kota”, bo m.in. 
widać na sznurach prześcieradło, któ-
re przy innym ujęciu kamery jest „nie-
obecne”, itd., itp. Ale… to są smaczki 
kinomanów – publiczność śmieje się 
oglądając ten film niezmiennie od po-
nad 50 lat. 

Kamienie mówią, 
czyli dlaczego w Lubomierzu warto patrzeć pod nogi 

Rynek z obrazka 
Wspominaliśmy o tym, że kil-

ka rynków miast Pogórza izerskie-
go zmienia się nie do poznania. Na 
pierwszy ogień poszedł Lubomierz, 
potem Nowogrodziec, teraz meta-
morfozę widzimy we Wleniu. Kie-
dy byliśmy tam w ostatnich dniach 
czerwca 2020, to małe ekipy uzupeł-
niały oznakowanie, mocując słupki 
i tabliczki, nawierzchnia placu jest 
gotowa. Pozostaje sprawa ulicy do-
jazdowej, co widać na zdjęciu i w tej 
sprawie trzeba się będzie spinać, żeby 

ją zbudować, bo dojazdy od tyłu 
domów mieszkalnych są uciążliwe, 
nie tylko dla kierowców, ale też dla 
mieszkańców, którym nagły wzrost 
ruchu na spokojnym dawniej zaple-
czu nagle burzy spokój.

Wleń zagwarantował sobie „spo-
kój na wieczne czasy” z oznakowa-
niem tzw. poziomym, bo „zebry” 
w rynku są wykładane kostką grani-
tową, nie wymagają odnawiania, co 
jest i kłopotliwe, i kosztowne. Uło-
żenie kostki bazaltowo-granitowej 
z pewnością jest bardziej kosztowne, 
ale… to się akurat robi raz. I spokój. 

Na wycieczkę do Przecznicy 

Z Zoellnerem 229 
lat temu i dziś 

bez niego
„(…) wybrałem się też na interesują-

cą wycieczkę do Przecznicy, by obejrzeć 
tamtejszy zakład wytwarzający niebie-
ski barwnik – zapisał wędrowiec sprzed 
229 lat, wspominający swój wypad, J. 
Zoellner. – Barwnik ów to ten sam, któ-
ry znasz jako smaltę i być może często 
kupowałeś jako ultramarynę. W istocie 
to nie jest nic innego, jak zabarwione 
kobaltem szkło, które zostało starte 
na drobny proszek i używane jest do 
barwienia krochmalu i płótna, do ma-
lowania porcelany i fajansu, do emalio-
wania, do malowania akwarelami oraz 
do barwienia szklanych imitacji szafiru, 
akwamarynu, itp. Gatunki pośledniej-
sze zwie się „niebieską farbką”, albo po 
prostu farbką, te lepsze określa się jako 
Escheln (…)”

Fragment pamiętnika z podróży jest 
dzisiaj jeszcze bardziej interesujący, niż 
przeszło 200 lat temu. Wtedy bowiem 
to wszystko istniało naprawdę i każ-
dy mógł zobaczyć. Dziś z przewodni-
kiem w ręku można odbyć wędrówkę 
nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie.  
Przecznica zaprasza
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W ramach realizowanego przez nas 
projektu ,,Edukacja w celu zachowania 
starych saksońskich i polskich odmian 
owoców w regionie przygranicznym” 
w dniach 10-11 stycznia 2020 brali-
śmy udział w ,,Konferencji rocznej 
na temat zachowania starych odmian 
owoców”, która miała miejsce w Mię-
dzynarodowym Centrum Spotkań St. 
Marienthal w Ostritz. Podczas kon-
ferencji poruszano tematy związanie 
z ochroną i odmianami starych drzew 
owocowych. Wieczorem uczestnicy 
konferencji zapoznali się i zasmako-
wali regionalnego menu oraz degu-

stowali lokalne destylaty owocowe. Sto-
warzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie 
zaprezentowało swój udział w projekcie 
przedstawiając miejsca, w których zo-
staną założone sady modelowe oraz in-
stytucje, które będą odpowiedzialne za 
utrzymanie i pielęgnację sadów. Swoją 
prezentację wygłosiła również Pani 
Katarzyna Rzeczkowska, która repre-
zentowała Centrum Ekologiczne Natu-
ra 2000 ,,Izerska Łąka”. Razem z nami 
udział w konferencji wzięło również 
Stowarzyszenie ,,Bystry Strumień”, któ-
rego reprezentantem jest pan Krzysztof 
Strzeliński.

Projekty inne realizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie

Fundacja im. Św. Krzysztofa  we Lwówku Śląskim
 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”
Cel projektu:
Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie 

Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim, 
oraz realizacja programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu 

lwóweckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu –  873 528,75 zł                    Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł
Projekt realizowany będzie poprzez kursy:

1. Opiekun dla osób starszych.
2. Profesjonalne sprzątanie.

3. Ogrodnictwo i utrzymanie terenów zielonych.
4. Pracownik budowlany.

5. Opiekun dla dzieci w wieku do lat 3.
6. Florysta.
7. Kucharz.

8. Przemysłowego spawacza tworzyw sztucznych.

Rekrutacja odbędzie się w miesiącach wrzesień i październik 2020r.

EDUKACJA W CELU ZACHOWANIA STARYCH 
SAKSOŃSKICH I POLSKICH ODMIAN OWOCÓW 

W REGIONIE PRZYGRANICZNYM
10-11.01.2020 r.

,,Konferencja roczna na temat zachowania starych odmian owoców”

Realizacja projektu ,,Edukacja 
w celu zachowania starych saksoń-
skich i polskich odmian owoców 
w regionie przygranicznym” zakłada 
regularne spotkania Partnerów i Gru-
py Roboczej. W związku z tym 15 
stycznia 2020 w Centrum Ekologicz-
nym Natura 2000 ,,Izerska Łąka” od-
było się spotkanie z Partnerem pro-
jektu Stowarzyszeniem Sachsische 
Landesstiftung Natur und Umwelt, 
które reprezentowały Katrin Weiner, 
Silke Lesemann i Katrin Schubert.   
W spotkaniu udział wzięli rów-
nież przedstawiciele Uniwersytetu 
Przyrodniczego z Wrocławia – Pani 

Ewelina Gudarowska, 
Pani Marta Czaplicka 
i Pan Jan Krężel, Sto-
warzyszenie Bystry 
Strumień z Gozdani-
na reprezentowanym 
przez Pana Krzysztofa 
Strzelińskiego, Pani Dorota Marek 
– Dyrektor Stacji Kultury, Pani Ka-
tarzyna Rzeczkowska – reprezentu-
jąca Centrum Ekologiczne Natura 
2000 ,,Izerska Łąka”, przedstawiciel 
Fundacji OP Enheim Pan Volkmar 
Umlauft oraz tłumacz Pani Karolina 
Larek-Drewniak. Podczas spotkania 
omówiono bieżące sprawy związane 

z projektem oraz kolejne etapy jakie 
będziemy wspólnie realizować. Pod-
czas spotkania uczestnicy poznali się, 
wymienili doświadczeniami oraz za-
planowali dalsze działania związane 
z projektem. Na koniec Pani Katarzy-
na Rzeczkowska oprowadziła Gości 
po ,,Izerskiej Łące”, następnie odwie-
dziliśmy Czarci Młyn, gdzie o historii 
opowiedział nam Pan Karol Wilk.

15.01.2020 r.  

Spotkanie Partnerów i Grupy Roboczej 

W ramach projektu ,,Edukacja 
w celu zachowania starych saksoń-
skich i polskich odmian owoców 
w regionie przygranicznym” zapla-
nowano utworzenie 3 sadów mo-
delowych i jednego banku genów 
na wolnym powietrzu. Sady zostały 
założone w Świeradowie-Zdroju, 
Lubomierzu i w Grudzy. Niestety 
w związku z pandemią koronawiru-
sa nie mogliśmy włączyć w sadzenie 
drzew dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz mieszkańców jak to było pier-
wotnie planowane. Mamy jednak 
nadzieję, że te grupy będą mogły 
skorzystać z udziału w szkoleniach 
i innych działaniach jakie będziemy 
realizować w najbliższym czasie. 

Sady założono na podstawie pla-
nów jakie przygotował nam specja-
lista z dziedziny sadownictwa Pan 
Grzegorz Hodun. W sadach znalazły 
się następujące odmiany: 

– Witos,
– Galloway Pepping, 
– Zetka, 
– Falchs Gulderling, 
– Niezrównane Peasgooda, 
– Reneta Kulona, 
– Ananas Berżenicki, 
– Kalterer Bohmer, 
– Złotka Kwidzyńska, 

Zakładanie tradycyjnych sadów modelowych
Maj 2020

– Antonówka Suw, 
– Reneta Brownless, 
– Anis, 
– Hagedornapfel, 
– Luikenapfel, 
– Antonówka Półtorafuntowa,
– Weisser Winter Teffetapfel
– Kronselska
– Kosztela Żółta
– Szara Reneta
– Topaz
– Papierówka. 
Drzewka zostaną zabezpieczo-

ne przed zniszczeniem przez dzikie 
zwierzęta. 

Sady służyć będą jako miejsca 
edukacji i są częścią wspólnej infra-
struktury edukacyjnej.  Powierzchnie 
modelowe zostały wybrane w taki 
sposób, żeby nastąpiło możliwie 
dobre pokrycie regionu wsparcia 
powierzchniami modelowymi. Dla 
wszystkich, modeli zgodnie z jedno-
litym schematem, mają zostać opra-
cowane koncepcje długoterminowej 
pielęgnacji i wykorzystania. Dla 
wszystkich powierzchni modelo-
wych zostaną zakupione  w celu póź-
niejszych działań edukacyjnych ze-
stawy sprzętów roboczych, zgodnie 
z zapotrzebowaniem. 

Kolejnym działaniem jakie będzie-
my realizować w ramach naszego pro-
jektu jest cykl szkoleń, który podzie-
lony został na 4 moduły:

I moduł – Pielęgnacja sadów 
i ekologia

II moduł – Okulizacja
III moduł – Zbiór i przechowywa-

nie owoców
IV moduł – Szczepienie (prze-

szczepianie starych drzew)
Kursy podzielone będą na dwie 

części: teoretyczną (2 godziny) i prak-
tyczną (2 godziny). Podczas kursów 
uczestnicy nabędą wiedzę związaną 
z pielęgnacją drzew owocowych, przy-
cinaniem gałęzi, ekologiczną ochro-
ną przed chorobami i szkodnikami, 
pobieraniem zrazów, szczepieniem, 
okulizacją, itp. Szkolenia prowadzone 
będą przez wykwalifikowaną kadrę 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. Każda osoba uczestni-

cząca w spotkaniach otrzyma certy-
fikat.  Udział w szkoleniach będzie 
bezpłatny, a ilość miejsc ograniczo-
na (decyduje kolejność zgłoszeń). 
Kursy szkoleniowe z Modułu I i II 
odbędą się : w dniach 24, 25,26,27, 
31 lipiec ; 1,2,3 sierpień 1,2,3. Zapra-
szamy na naszą stronę internetową  
w zakładce SADY znajdziecie Pań-
sto formularz zgłoszeniowy, miejsce 
szkolenia. Miejsca szkoleń zostały 
wybrane w pobliżu sadu w którym 
będą się odbywać zajęcia praktyczne. 
Zachęcamy wszystkich którzy chcieli-
by zdobyć wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną do udziału w szkoleniach.  

Zachęcamy do śledzenia strony 
internetowej www.lgdpartnerstwo-
izerskie.pl oraz do kontaktu telefo-
nicznego: 603-087-441 lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej: 
promocja@lgdpartnerstwoizerskie.
pl

KURSY SZKOLENIOWE – BRANŻA SADOWNICZA
Lipiec – sierpień 2020

Fundacja im. Św. Krzysztofa  we Lwówku Śląskim

 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

Cel projektu: 

Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie 

Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim, 

oraz realizacja 

programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu -  873 528,75 zł

Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł

Projekt realizowany będzie poprzez kursy:

1. Opiekun dla osób starszych.

2. Profesjonalne sprzątanie.

3. Ogrodnictwo i utrzymanie terenów zielonych.

4. Pracownik budowlany.

5. Opiekun dla dzieci w wieku do lat 3.

(cd. ze str. 1)
Wszystkie strony mają nadzieję, że 

to tylko zastaw, który będzie spłaco-
ny w lepszych czasach, bo ani Woje-
wódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska trwała ruina na szczy-
cie nad Wleniem potrzebna nie jest 
do szczęścia, ani też gmina nie chce 
zamku oddać, bo przecież nikt go 
stąd nie weźmie.

Niektóre samorządy w podobnej 
sytuacji zastawiają ratusze, ale Wleń 

zdecydował się na zamek, przez co 
znowu o warowni głośno, jak za cza-
sów świętej Jadwigi. Ona swoimi wę-
drówkami po zamkowym wzgórzu 
wyznaczyła kiedyś ścieżkę, po której 
chadzają liczne grupy turystów. 

Dla tych grup nie ma żadnego zna-
czenia, czyją własnością będzie za-
mek. Warownia – ububione miejsce 
św. Jadwigi – będzie nadal trwała, jak 
przez minione siedem wieków.

Zamek za… kanalizację

Nowy status oazy św. Jadwigi Śląskiej
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Można powiedzieć, że sytuacja jest bez wyjścia, bo wprawdzie brama jest 
i to nawet efektowna, ale widać, że zamurowana już „jakiś czas temu”, raczej 
kilkaset, a nie kilka lat. Może w takim przypadku lepiej byłoby wyznać, że 
sytuacja jest „bez wejścia”, ale to brzmi jeszcze gorzej…

Na zdjęciu: mur okalający kościół w Czernicy, gmina Jeżów Sudecki  

Bez wyjścia? Bez wejścia? 

Orzeł i muflony na skałach – to 
pomniki zdobiące jedną z posesji 
w Wojciechowie, gmina Lubomierz. 
Wykonane z jasnego drewna przy-
ciągają wzrok, bo stojąc tuż przy 
jezdni sprawiają, że ku nim zwraca 
się uwaga i pasażerów i kierowców.

IZERSKIE POMNIKI
Z zupełnie innej „bajki” jest po-

mnik w Janówku (gmina Jeżów Su-
decki). To odrestaurowana płyta 
będąca pomnikiem ofiar I wojny 
światowej – żołnierzy, którzy w niej 
zginęli, a byli mieszkańcami Janówka 
właśnie. Dawniej te obeliski były nisz-
czone, ale czas leczy rany i potomni 

inaczej spoglądają na pamiątki prze-
szłości wystawiane przez tych, którzy 
odeszli. Uznają je za element historii, 
której nie można nie znać.

Wprawdzie ostatnio w krajach 
Zachodu dzieje się to, co w naszym 
tuż po II wojnie światowej – obala-
ne są pomniki ludzi, którzy historię 
tworzyli. O ile w swoich czasach byli 
godni najwyższego uhonorowania, 
to z punktu widzenia współczesnych, 

żyjących w trzeciej dekadzie XXI w.  
nie nie usprawiedliwia ich poglądów. 
Można się o to spierać, można nie… 
Pomniki się same nie obronią. Łatwiej 
będzie przetrwać ten trudny czas 
muflonowi, niż odkrywcy Ameryki, 
który przecież był – wedle współcze-
snych norm – draniem i rasistą. A my 
podpowiadamy, że w każdej sprawie, 
a ocen historycznych w szczególności 
– obowiązuje umiar i zdrowy rozsą-
dek. 

Niby śmietnik…
Ten boks na śmieci jest obiektem 

niezwykle atrakcyjnym – można 
przypuszczać, że wielu oddałoby ma-
jątek, by mieć taki płot przy swojej 
wilii. Wykonany z tzw. lokalnego ma-
teriału, w dodatku z zegarmistrzow-
ską precyzją pozwala żyć nadziei, że 
z biegiem lat nauczymy się wykorzy-
stywać i kamienie, leżące na Pogórzu 
Izerskim niemal pod nogami, i uży-
wać wyobraźni, by żyć piękniej nawet 
wtedy, kiedy to myślenie nad urodą 
miejsca nie będzie dofinansowywane 
z funduszy Unii Europejskiej. 

Nożycami, czy kosą?
Naukowcy mówią, że „zieleń uspokaja”. Pewnie z naukowego punktu wi-

dzenia tak się właśnie sprawy mają. Ale… z praktycznego może być zupełnie 
inaczej, bo właściciel posesji leżącej między Lubaniem a Rudzicą patrząc na 
swoją zieloną oazę może dostawać tzw. białej (nie zielonej) gorączki, na myśl, 
że trzeba tu przystrzyc, tam skrócić, a gdzie indziej obciąć. Przy wilgotnym, 
a ciepłym lecie (czyli, jak w tym roku) może właściciel nieustannie trzymać 
sprzęt w ręce, bo „zielone” będzie odrastać w dużym tempie. 

Śnieżyć, ale nie 
gradzić

Mówimy „śnieżyć”, choć jest to 
relatywnie nowe słowo w języku pol-
skim, które jest powoli akceptowane 
przez językoznawców. 

Ale… nie ma jeszcze (i raczej nie 
będzie) słowa „wietrzyć” (w rozu-
mieniu, że wieje wiatr), „gradzić” 
(gdy sypie gradem), czy „deszczyć” 
(gry leje deszcz). Dlaczego?

Odpowiedź nie jest prosta, być 
może jej część tkwi w tym, że zo-
stało spopularyzowane słowo „na-
śnieżanie” (sztuczne), ale z podobną 
intensywnością nikt nie pisze o „na-
deszczaniu”, a co najwyżej używa 
rzeczownika „deszczownice” na 
określenie urządzenia zraszającego 
uprawy w okresie suszy. Intensyw-
ność używania jakiegoś słowa w ję-
zyku publicznym sprawia, że niejako 
„na siłę” rozpycha się ono bezcere-
monialnie zajmując nienależne sobie 
miejsce. Przykładem tego ostatniego 
jest choćby nadużywane w sporcie 
„punktować”, szczególnie w boksie, 
gdzie ktoś kogoś „wypunktował” jest 
skrótem określenia „wygrał na punk-
ty”. Ostatnio „punktuje się” także 
w polityce swoich oponentów.

Tytułowa wątpliwość jest więc też 
rodzajem skrótu określenia  „sypie 
śniegiem”, a do skrótów zdołaliśmy 
już przywyknąć. I – a propos – przy-
wyknąć, czy przyzwyczaić się? Ale to 
już temat do kolejnego wydania „Ech 
Izerskich”. Z pewnością do języko-
wych zabaw powrócimy.

Agaty – gdzie one są?
Pozornie odpowiedź jest prosta, bo 

można je nadal znaleźć m.in. w oko-
licach Lwówka Śląskiego i chociaż 
w tym roku nie odbędzie się Lwó-
weckie Lato Agatowe, to same agaty 
poczekają. Czekały na ujawnienie 
miliony lat, to poczekają rok jeszcze. 
Ale agaty można znaleźć także w… 
albumach filatelistycznych. Pocz-
ta Polska wydała bowiem w 2010 r. 
serię znaczków ‘minerały Polskie”, 
w tym z nominałem 2.40 zł znaczek 
z agatem. Być może warto w promo-
cji miasta sławnego z LLA  wykupić te 
znaczki, jeśli jeszcze są dostępne, albo 
wystąpić z inicjatywą o kolejną emisję 
znaczka z agatem, ale już z innym no-
minałem. Niestety – obecnie opłata 
zwykła (ekonomiczna) za widokówkę 
czy list to już 3.30 zł.

Piastowski ponoc gród drewnia-
ny istniał tu już ok. 1300 r., później 
zastąpiono go murowanym otoczo-
nym fosą zamkiem. W XVI w. do 
muru obwodowego dostawiono dwa 
mieszkalne skrzydła. Ok. 1603 r. 
rozbudowano zamek w stylu późno-
renesansowym. Autorem koncepcji 
i inwestorem był Caspar  von Warns-
dorff – starosta księstwa świdnicko-
-jaworskiego, pisarz i humanista. 
Po jego śmierci zamek sprzedano 
w 1631 r. i po ok. 250 latach budowla 
zmieniła właściciela – nowym zosta-
ła rodzina von Bibran, władająca nim 
aż do 1945 r. Nowi właściciele kilka-
krotnie nadawali nowy styl – baro-

Zamek, który znika w oczach

Gościszów

kowy, neoklasycystyczny, a na koniec 
neogotycki fragmentom obiektu.

Elementy renesansu, szczególnie 
efektowne – przetrwały, m.in. portal 
z postaciami cnót, sgraffito na elewa-
cjach, a nawet zabudowie gospodar-
czej i dekoracje rzeźbiarskie, m.in. 
w postaci jeźdźców dosiadających 
wspięte do skoku konie, czy tryto-
nów i delfiny (autorstwo przypisuje 
się Gerhardowi Hendrikowi).

Magia skończyła się definitywnie 3 
marca 1945 r. kiedy – przypadkowy 
zapewne – samolot – zbombardo-
wał zamek, niszcząc dachy, stropy 
i sklepienia. Reszta zniszczeń była już 
dziełem spieszonych czerwonoarmi-
stów i szabrowników. Zamek należał 
od końca XX w. do Państwowego 
Funduszu Ziemi, został sprzedany 
w 1993 r., potem jeszcze kilkakrotnie 
ruiny zmieniały właściciela.

Zamek w Gościszowie jest jedną 
z nielicznych pamiątek przeszłości 
na terenie Pogórza Izerskiego, któ-
re niszczeją, i ze względu na stan 
technicznyc, nie są udostępnione 
do zwiedzania. Niestety jest ta-
kich jeszcze kilka, m.in. niezwykle 
pięknie zagospodarowany z tarasa-
mi pałac w Skale pod Lwówkiem. 
Inne najczęściej znalazły nowych 
właścicieli i mają nową przyszłość.


