
 Kwartalnik „Stowarzyszenia LGD PARTNERSTWO IZERSKIE”   •   Nr 28 (2016)

echa
Egzemplarz

bezp
łatn

y IZERSKIE

Wszystko wskazuje na to, iż jeszcze 
przed końcem 2016 r. Lubomierz sta-
nie się „stacją docelową” regularnej li-
nii autobusowej, jednej z najdłuższych 
nie tylko w Polsce, bo liczącej grubo 
ponad 900 km. Linia, na której autobu-
sy będą kursować trzy razy w tygodniu 
połączy najmniejsze miasto w Polsce, 
to znaczy Lubomierz z niewielkim 
miastem ukraińskim, Trembowlą.

– To w zasadzie wszystko przez 
Kargula i Pawlaka – powiedział, tyl-
ko trochę żartując Wojciech Chadży, 
właściciel firmy komunikacyjnej 
z Jeleniej Góry, który podjął się (wraz 
z ukraińskim partnerem) organiza-
cji regularnych przewozów na trasie 
Lubomierz (Polska) – Trembowla 
(Ukraina). – Wojciech Ziółkowski, 
burmistrz Lubomierza zaprosił mnie 
na spotkanie z władzami Trembowli, 
obok której leżą przesławne, dzięki 
filmowi „Sami Swoi” Krużewniki.

To był przypadek, ale nośny 
w skutki. Nie dość bowiem, że posta-
nowiono o eksperymencie komuni-
kacyjnym, to w dodatku ta majowa 
rozmowa, od której upłynęło raptem 
kilka miesięcy zaowocowała też poro-
zumieniem dwóch agencji pracy, jed-
nej z Jeleniej Góry, a drugiej z ukra-
ińskiego Tarnopola. Obie agencje już 
rozpoczęły działalność, której jednym 
z owoców jest m.in. praca dwóch kie-
rowców ukraińskich, jacy najpewniej 

będą jeździli na linii z Lubomierza do 
Trembowli.

Organizatorzy przewozów mają już 
pozałatwiane wszelkie formalności. 
Trwają objazdy trasy, zapoznawanie 
kierowców z lokalizacją dworców au-
tobusowych na trasie przewozu, bo 
wprawdzie są GPS, ale o ile w jazdach 
turystycznych bywają one nieocenio-
nym wsparciem, to przy kierowaniu 
autobusów pełnych pasażerów mogą 
być tylko jedną z pomocy. Doświad-
czenia i znajomości trasy nie zastąpią. 
Zawarto umowy z dworcami na trasie 
przewozów, bo przecież na niektóre 
z nich obowiązują bramki wjazdowe 
i czipy, umożliwiające wjazd autobu-
sów, a na wszystkich wymagana jest 
zgoda właściciela.

– Podróże – informuje W. Chadży – 
będą trwać ok. 18 godzin, bo wyjazdy 
z Lubomierza wstępnie zaplanowano 
na godz. 14.00, a przyjazd do Trem-
bowli na godz. 8 rano następnego dnia. 
Oczywiście, autobus będzie prowadzo-
ny przez dwóch kierowców. Dzielimy 
się tak, że z trzech kursów firma jele-
niogórska będzie miała jeden, a nasz 
ukraiński partner – dwa w ciągu tygo-
dnia. Jestem optymistą i widzę dobrą 
przyszłość dla tego pomysłu, który bez 
ducha Kargula i Pawlaka nigdy by nie 
zaistniał. Po prostu – nie byłoby im-
pulsu, żeby taką linię uruchomić, a na-
wet o niej pomyśleć. 

Pawlak i Kargul będą mieli bliżej do domu

Najdłuższa trasa autobusowa zaczyna się w Lubomierzu

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo 
Izerskie w 2016 roku realizowało 
kampanię informacyjno – promocyj-
ną na obszarze 18 gmin. Uczestniczy-
liśmy w wydarzeniach lokalnych, or-
ganizowaliśmy szkolenia, spotkania 
informacyjno-konsultacyjne i konfe-
rencje. 

We wszystkich gminach działały 
punkty konsultacyjno – informacyj-
ne dla potencjalnych beneficjentów, 
gdzie przedstawiano główne cele Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz założenia i ro-
dzaje działań zawarte w nowej Lokal-
nej Strategii Rozwoju. Beneficjenci 

otrzymali ulotki, na których znalazły 
się informacje dotyczące poszczegól-
nych działań oraz kwoty dofinanso-
wań, a także lokalne kryteria wyboru 
i harmonogram naboru wniosków. 
Dużym zainteresowaniem uczestni-
ków spotkań cieszyły się szkolenia 
i konferencje dotyczące wypełniania 
biznesplanów i wniosków. 

Podczas lokalnych imprez i roz-
mów z mieszkańcami sprawdzaliśmy 
jakie sposoby przekazywania infor-
macji są najbardziej skuteczne. Dzię-
ki temu możemy ich uwagi wykorzy-
stać w kolejnych naborach wniosków 
i kampaniach informacyjnych.

Spotkania z mieszkańcami

Od Redaktora 
Zachęcając do lektury naszej gazety przede 

wszystkim życzę, w imieniu Redakcji, weso-
łych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
i wszystkiego, co się może najlepszego zda-
rzyć w roku 2017.

To już ponad 7 lat, kiedy spotykamy się 
na łamach „Ech Izerskich” z naszymi Czy-
telnikami, starając się w możliwie najlepszy 
sposób przekazać wiedzę o całym bogactwie 
i kolorycie Pogórza, ale też o niezwykłych 
działaniach Mieszkańców.

Grudniowe wydania naszej gazety zawsze 
bywają po części podsumowaniem, ale i pro-
gnozą przyszłości. W tym wypadku mogę 
twierdzić, że prognozę dla siebie może na-
pisać każdy z nas, korzystając z treści tego 
wydania „Ech”. Na naszych stronach publi-
kujemy bowiem regulaminy i wytyczne do 
wniosków, które można składać, ubiegając 
się o środki, dzięki którym łatwiej będzie 
realizować własne pomysły. Weźmy więc 
sprawy w swoje ręce, sięgajmy po dostępne 
kwoty i spełniajmy swoje (ale i nasze wspól-
ne) marzenia.

Życzę sukcesu, bo to przecież – co oczywi-
ste – będzie także nasz wspólny sukces. 

 
Zarząd i Pracownicy 

Biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

Informacje o wnioskach

Na stronach 2 oraz 3, ale także 
4 i 5 publikowane są ogłoszenia 
o naborze wniosków o dofinan-
sowanie rozmaitych działań, obję-
tych możliwością dofinansowania 
z „Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

W ich treści są zawarte konkret-
ne tematy, harmonogramy i termi-
ny. Wymienione są cele, wskaźniki 
konieczne do osiągnięcia, nie-
zbędne dokumenty, jakie należy 
złożyć, a nawet liczba punktów, 
jakie można uzyskać za poszcze-
gólne aspekty działań, zapisanych 
we wniosku.

Informujemy też i o miejscu 
składania wniosku oraz ostatecz-
nym terminie, więc te informacje 
są na tyle kompletne, że powinny 
wystarczyć do pełnego i popraw-
nego sformułowania wniosku, 
jednak w przypadku, gdyby nasi 
Czytelnicy uznali, że potrzebne 
są też jeszcze kolejne wyjaśnienia 
– służymy nimi w siedzibie LGD 
Partnerstwo Izerskie, w Uboczu k/
Gryfowa Śląskiego.

Zachęcamy do uważnej lektury 
i składania poprawnych wniosków, 
wyrażając przekonanie, że pozy-
skane środki będą wykorzystane 
na najważniejsze z możliwych 
działań w obszarze Partnerstwa 
Izerskiego. 

Zarząd i Pracownicy 
Biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
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Dwór Salzów
Jeden z bardzo niepozornie wy-

glądających budynków w Platerówce 
jest jednym z najstarszych, nie tylko 
zresztą w tej wsi. Faktem jest, że obiekt 
został głęboko przebudowany w XVII, 
a potem w XIX i XX w., kiedy w koń-
cu zyskał mniej reprezentacyjną funk-
cję spichlerza, ale jego rodowód sięga 
początków XVI w. Powstawał bowiem 
w latach 1510-17. O dawnej świetności 
i funkcji świadczy tylko stary, herbowy 
kartusz.

„Dwór Salzów” – bo tak się zwykło 
nazywać ten budynek, stanowił wła-
sność pochodzącego z Turyngii rodu 
von Salza, który w XIII/XIV wieku 

władał ogromnymi połaciami w tym re-
gionie, był zresztą właścicielem nieodległej 

Zaręby. Po podziale tej wsi na 
Górną i Dolną potomkowie rodu 
skupili się na władaniu tą drugą, 
będąc jej właścicielami niemal do 
końca XVIII w. (1783), później 
zbyli majątek na rzecz hrabiów 
von Roeder.

Swoje ślady pozostawili tak-
że w zabudowaniach Zaręby, ale 
najbardziej efektowna ich siedzi-
ba – renesansowy pałac w Dolnej 
Zarębie, wzniesiony krótko po 
zbudowaniu dworu w Platerów-
ce (1550) spłonął niestety (1673) 
i nie ma po nim śladu. Na jego 
miejscu stoi dziś pałac w sty-
lu tzw. neogotyku angielskiego, 
zbudowany dopiero w 1849 r.

Kolekcjonerzy
– Dlaczego zbieram misie? – zastanawia 

się głośno Bogdan Nauka – mieszkaniec Tar-
czyna w gminie Wleń. – Trudno powiedzieć, 
tym bardziej, że nie jest to kolekcja układana 
według jakiegoś wyrafinowanego planu, choć 
są w niej „niedźwiadki”, które mają grubo po-
nad 80 lat. Ale są i prościutkie zabawki z kio-
sku „Ruchu”. Dostaję je od znajomych, którzy 
wiedzą, że lubię misie, więc przywożą mi je 
z różnych wycieczek. Albo dostaję je w pre-

polski autor sztuk dziecięcych ma na swoim 
koncie całą serię opowieści o dobrotliwym 
Tymoteuszu. W naszym repertuarze są trzy 
z nich, aktualnie na scenie szaleje „Tymoteusz 
Rymcimci”. 

Misie w sztuce? Są szeroko reprezentowane 
– mówi B. Nauka. – O twórczości Jana Wil-
kowskiego wspominałem („Tymoteusz w lesie”, 
„Tymoteusz i ptaki”, „Tymoteusz – Majsterklep-
ka”, i in. Ten ostatni jest adaptowany przez ZTA 
jako spektakl uliczny). Mawia się wśród lalka-
rzy, że „Tymoteusz jest Hamletem polskiego te-
atru lalek”. A przecież jest też telewizyjny „Miś 
z okienka” – „Miś Uszatek”, „Miś Colargol”. Był 
też powszechnie znany Kubuś Puchatek, ale 
prawa doń wykupiła wytwórnia Warner Bros 
i spektakle z nim musiały zniknąć z repertu-
arów. Szkoda, bo ZTA też je wystawiał. 

A misie w Jeleniej Górze? – Mogłyby być 
– poza jeleniem – niemal naszym znakiem 
firmowym – mówi B. Nauka – bo wpisują się 
w emocjonalną opowieść o mieście, jak choćby 
miś z filmu „Miś”, Stanisława Barei, to znaczy 
prześmiewczy „miś na miarę naszych możli-
wości” – bardzo znany i wciąż żywy w naszych 
realiach. 

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 

Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dzia-
łanie:

Zakładanie działalności 
gospodarczych

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od 
05.12.2016 r. do dnia 19.12.2016 r. w godzi-
nach 8:00 – 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Beneficjen-
ci zainteresowani udziałem w konkursie skła-
dają wypełnione wnioski wraz z załącznikami 
osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Part-
nerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 
(II piętro), 59-620 Gryfów Śląski 

• oryginał wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (który po zakończeniu proce-
dury wyboru wniosków przez LGD zostanie 
przekazany do samorządu województwa),

• 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (która po zakończeniu proce-
dury wyboru wniosku przez LGD pozostanie 
w dokumentacji LGD),

• 2-ga kopia wniosku w wersji papiero-
wej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy 
z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), 
Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie 
wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: 
pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, 
podpis przyjmującego wniosek oraz indywidu-
alny numer sprawy nadany przez LGD.

4. Forma wsparcia: Premia – ryczałt na po-
dejmowanie działalności gospodarczej w wy-
sokości 100 000 zł wypłacana w dwóch tran-
szach;

5. Zakres tematyczny operacji:

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016/G

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Grantu : Aktywizacja i integracja społeczno-
ści lokalnej: podnoszenie aktywności społecz-
nej podmiotów życia społecznego (doposażenie 
działalności zespołów folklorystycznych, spor-
towych, lokalnych itp.)

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs
2. Termin składania wniosków: od 

05.12.2016 r. do dnia 19.12.2016 r. w godzi-
nach 8:00 – 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Benefi-
cjenci zainteresowani udziałem w konkursie 
składają wypełnione wnioski wraz z załączni-
kami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 
300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski 

• oryginał wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (który po zakończeniu procedu-
ry wyboru wniosków przez LGD zostanie prze-
kazany do samorządu województwa),

• 1-sza kopia wniosku w wersji papiero-
wej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy 
z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), 
Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie 
wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: 
pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, 
podpis przyjmującego wniosek oraz indywidu-
alny numer sprawy nadany przez LGD.

4. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana 
będzie w wysokości 100 % kosztów kwalifi-
kowalnych, przy czym wartość pojedynczego 
grantu w zależności od tematyki musi się mie-
ścić w przedziale: 10 000,00 zł – 20 000,00 zł 

5. Beneficjent: Beneficjentami będą organi-
zacje pozarządowe

6. Planowany do osiągnięcia w ramach 
projektu grantowego wskaźnik: Liczba ope-
racji obejmujących wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury i społecznej – 25 
sztuk

7. Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym 

przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony środowiska i zmian klima-
tycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych.

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

współpracujące i utożsamiające się z Partner-
stwem Izerskim”, 

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

Przedsięwzięcie 2.1.1. „Aktywizacja i integra-
cja społeczności lokalnej”

8. Planowany wskaźnik do osiągnięcia
Liczba podmiotów działających w sferze kul-

tury i sferze społecznej, które otrzymały wspar-
cie w ramach realizacji LSR – 25 sztuk 

9. Warunki udzielenia wsparcia obowią-
zujące w ramach naboru: 

a) Złożenie kompletu wymaganej dokumen-
tacji w miejscu i terminie podanym w ogłosze-
niu.

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

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

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

10. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

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

kalnymi kryteriami wyboru.
c) Oświadczenie o realizacji lub nie realizo-

waniu projektów pochodzących z EFRROW.

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

wynosi 300 000,00 zł

12. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ope-
racji realizowanych na obszarze objętym LSR 
realizowanych przez inne podmioty niż LGD. 

– Operacja ma charakter innowacyjny: 
(waga oceny 3)

9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i niety-
powe na obszarze LGD

6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i niety-
powe na obszarze Gminy

3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i niety-
powe na obszarze miejscowości

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech inno-
wacyjności

– Operacja służy jak największej liczbie 
mieszkańców (waga oceny 2)

6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR
3 pkt – mieszkańcy Gminy
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 
– Projekt dotyczy budowania więzi społecz-

ności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności 
wśród mieszkańców (waga oceny 2) 

3 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy
– Operacje przyczyniające się do wykorzysta-

nia niżej wymienionych obszarów otrzymują po 
3 pkt. za każdy: (waga oceny 2) 

– walory przyrodniczo-krajobrazowe,
– dziedzictwo historyczno-kulturowe,
– aktywność i gospodarność społeczna
9 pkt – operacja przyczyni się do wykorzysta-

nia trzech z powyższych obszarów 
6 pkt – operacja przyczyni się do wykorzysta-

nia dwóch z powyższych obszarów, 
3 pkt – operacja przyczyni się do wykorzysta-

nia jednego z powyższych obszarów,
0 pkt – operacja nie przyczynia się do wyko-

rzystania żadnego z powyższych obszarów,
– Operacja dotyczy lub będzie bezpośrednio 

wpływać na rozwój życia społeczno – kultural-
ne mieszkańców (waga oceny 2) 

3 pkt – tak
0 pkt – nie
– Czy Wnioskodawca posiada doświadcze-

nie w realizacji projektu? (waga oceny 1) 
3 pkt – nie 
0 pkt – tak
– Czy wnioskodawcą jest organizacja poza-

rządowa? (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
– Czas realizacji projektu (waga oceny 1)
9 pkt – planowany okres realizacji krótszy 

niż 3 miesiące (termin liczony od powierzonego 
grantu)

6 pkt – planowany okres realizacji powyżej 

3 miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

3 pkt – planowany okres realizacji powyżej 
6 miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

0 pkt – planowany okres realizacji powyżej 
12 miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

– Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub 
uczestniczyli w szkoleniu (waga oceny 1)

3 pkt – tak
0 pkt – nie
Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 

51 pkt. średnia ważona median dla poszczegól-
nych kryteriów musi osiągnąć lub przekroczyć 
ustaloną wartość progową. Średnia ważona 
ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,80>, 
przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnio-
skodawca musi uzyskać ocenę min. 2,20

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

13. Informację o miejscu zamieszczenia do-
kumentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ra-
mach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru opera-
cji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020 (LSR) dostępne są na jej stronie interneto-
wej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce 
Regulaminy/Statut/Procedery 

b) Formularze wniosku o udzielenie wspar-
cia i wniosku o płatność oraz instrukcje wy-
pełniania wniosków, oraz formularz umowy 
o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stro-
nie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 
w zakładce Wnioski do pobrania 

c) Dokumenty są również dostępne w formie 
papierowej w Biurze LGD i wydawane na żąda-
nie osobom zainteresowanym.

 Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru, można uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 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

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 
wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w rozumieniu 
art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne prze-
pisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego oraz ustanawiającego prze-
pisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Funduszu Spójności i Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez:

a) podejmowanie działalności gospodarczej,

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 
Cel ogólny 1 „Obszar Partnerstwa Izerskiego 

rozwinięty gospodarczo”, 
Cel szczegółowy 1.1. „Obszar o rozwiniętej 

przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby 
z zachowaniem zasad ochrony środowiska”, 

Przedsięwzięcie 1.1.1. „Tworzenie nowych 
podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem 
osób z grup defaworyzowanych”

6. Planowany wskaźnik do osiągnięcia: 
Liczba operacji polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa, w tym nowe miejsca 
noclegowe i operacje ukierunkowane na inno-
wacje – 15 szt. 

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

a) Złożenie kompletu wymaganej dokumen-
tacji w miejscu i terminie podanym w ogłosze-
niu.

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

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

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

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

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

nymi kryteriami wyboru.

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

wynosi 1 500 000,00 zł

10. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ope-
racji realizowanych na obszarze objętym LSR 
realizowanych przez inne podmioty niż LGD. 

– Operacja dotyczy działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem lokalnych zasobów 

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

miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średnio-
rocznie      
 (0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2) 

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

(0 lub 3 – waga oceny 2) 

– Operacja ma charakter innowacyjny 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochro-
nie środowiska i klimatu 

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 3)

– Udział wkładu własnego w realizację operacji  
    (0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 1)

– Wniosek jest kompletny, Biznesplan jest racjo-
nalny, realny oraz nie budzący wątpliwości 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczest-
niczył w szkoleniu

 (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Operacja będzie realizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkań-
ców      
 (0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

Jeden wniosek może otrzymać maksymal-
nie 51 pkt. Średnia ważona median ocen x 
zawiera się w przedziale <0,00 – 6,00>, przy 
czym aby otrzymać dofinansowanie wnio-
skodawca musi uzyskać ocenę min. 2,47

W przypadku uzyskania jednakowej ilo-
ści punktów przez dwie lub więcej operacji 
o kolejności na liście wybranych lub nie wy-
branych decyduje data i godzina złożonego 
wniosku.

11. Informację o miejscu zamieszczenia 
dokumentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji 
w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru 
operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej 
stronie internetowej www.lgdpartnerstwoiz-
erskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/
Procedery oraz Ogłoszenia 

b) Formularze wniosku o udzielenie 
wsparcia i wniosku o płatność oraz instruk-
cje wypełniania wniosków, oraz formularz 
umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest 
na jej stronie internetowej www.arimr.gov.
pl, www.umwd.pl oraz na www.lgdpartnerst-
woizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobra-
nia oraz Ogłoszenia

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 piąt-
ku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD miesz-
czącym 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 od-
powiada Wnioskodawca

„LUBOMIERZ – 725 lat historii mia-
sta”, autorstwa Zbigniewa Dygdałowicza jest 
książką, którą można (i należy) czytać kilkakroć, 
chociaż przecież nie jest to opowieść o skarbach 
i tajemnicach, które to są teraz w modzie. Rze-
telna historiografia na podstawie której Czytel-
nik może nie tylko poznać życiorys Lubomie-
rza, ale też zweryfikować popularne, a z gruntu 
fałszywe opinie o przeszłości Śląska.

Choćby ta, która dla wielu miłośników hi-
storii jest szczególnie irytująca, a zasadza się na 
tezie, że od 1945 r. gospodarują i rządzą na tej 
ziemi Polacy, a wcześniej robili to Niemcy. Owo 
„wcześniej” jest zupełnie inne, niż się wydaje 
domorosłym mądralom.

Otóż Niemcy, jako państwo istnieją na do-
brą sprawę od końca lat 60-tych XIX w., gdyby 
nawet uznać, że to była tylko formalność i na 
dobrą sprawę z dzisiejszego punktu widzenia 

należy widzieć Państwo Pruskie jako niosące 
idee germańskie, to i ono ma swoje początki 
u progu XVII w. Takie rozumienie historii, że 
na Śląsku „przed 45” – Niemcy, potem – Pol-
ska, jest więc z gruntu nieprawdziwe.

Właśnie w książce o historii Lubomierza 
widać dokładnie, jak bardzo skomplikowa-
ne są dzieje tych ziem i jak bezpodstawne są 
takie uproszczenia. Lubomierz bowiem, któ-
ry otrzymał prawa miejskie w 1291 r. (więc 
z rąk Piastów śląskich, a dokładnie – Bolka 
I Świdnickiego) dostał się już w 1392 r. pod 
panowanie… czeskie. Niespełna sto lat później 
(1471) – węgierskie, a pół wieku potem (1526) 
– austriackie. Dopiero w 1743 r. przypadł Pru-
sakom, więc prawdziwe jest twierdzenie, że 
wpływy „niemieckie” były tu ugruntowywane 
ok. 200 lat. To jest oczywiście bardzo długo, ale 
między „bardzo długo”, a „zawsze” jest jednak 
przepaścista różnica.

Inna sprawa, że nasze współczesne wyobra-
żenia o państwie zupełnie odbiega od realiów 
historycznych, bo nowożytne państwa, mające 
swoje granice i straż na nich, spójną admini-
strację i prawodawstwo, itp., to też „wynalazek” 
stosunkowo niedawny, ale że sięga kilkunastu 
pokoleń wstecz, więc w wyobrażeniu każdego 
z nas „państwo istnieje od zawsze”.

Jednak lektura książki o Lubomierzu, w któ-
rej zawarte są raptem niemal wyłącznie daty 
i fakty, pozwala na wyobrażenie sobie tamtych 
realiów małego miasteczka (na przemian bar-
dzo ważnego dla Śląska i tracącego swoje zna-
czenie) i zrozumienie wielu prawidłowości, ja-
kie sprawiły w konsekwencji, że istniejemy we 
współczesnej formule. Kto chciałby się zdobyć 
na głębszą refleksję, to na kanwie treści tu zapi-

sanych może odnotować (na własny użytek), że 
„historia ZNOWU kołem się toczy”. Owe gra-
nice, strzeżone przez wojsko i nieprzekraczalne 
bez paszportów, wiz, itp. dokumentów, z regla-
mentowanymi wyjazdami, właśnie znikają na 
naszych oczach. Współcześni lubomierzanie 
przejeżdżają przecież przez mosty na Nysie bez 
większych problemów, jadąc na zakupy, czy do 
pracy do Niemiec, żeniąc się (częściej – wycho-
dząc za mąż) z obywatelami innych krajów, choć 
przecież z tejże książki wynika, że w dawnym 
Lubomierzu zawiązywano rodzinne związki 
w zasadzie z miejscowymi, bo kto miał głowę do 
takich podróży.

Specyfika Lubomierza, podkreślana w tym 
wydawnictwie polega też na tym, że miastecz-

kiem rządziły kobiety, a precyzyjnie mniszki 
przez kilka wieków właściwie niepodzielnie. Już 
w końcu XIII w. opatka miejscowego klasztoru, 
Katarzyna von Zeidlitz wybrała pierwszy skład 
rady miejskiej Lubomierza oraz burmistrza, 
którym został Bartłomiej Bardeli, miejscowy 
piekarz. Minęło 700 lat… dziś rola Kościoła 
w wyborach samorządowych też przez wielu 
jest zauważalna, ale zdecydowanie procedury 
wyborów są odmienne.

Książkę „Lubomierz – 725 lat historii mia-
sta” należy czytać więc częściowo „po białym”, 
to znaczy do treści, zapisanych precyzyjnie 
przez autora dodawać własne refleksje, własne 
asocjacje i własne spostrzeżenia, a wówczas bę-
dzie to lektura na niejeden zimowy wieczór. 

Jeden z najstarszych widoków lubomierskiego klasztoru – rycina z XVI w. (ilustracja z książki)

Biblioteczka Izerska 

zencie od współtwórców rozmaitych wydarzeń 
teatralnych… Uzbierało się ich około dwieście, 
z różnych tworzyw, z różnych krajów, a niemal 
każdy kojarzy mi się z kimś sympatycznym, 
więc z pewnością jest to kolekcja, którą darzę 
ogromnym sentymentem… – powiedział Bog-
dan Nauka, dyrektor jelenogórskiego Zdrojo-
wego Teatru Animacji.

– Nie jestem typem kolekcjonera – ortodok-
syjnym, takim szalonym „misiologiem” – do-
daje. – Pracując w teatrze dla dzieci mamy do-
datkowe bodźce, bo bohaterem wielu spektakli 
jest właśnie dobroduszny miś. Jan Wilkowski, 

Kartusz domu Salzów

Wśród „narodowych” wzorów mamy misia holenderskiego
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Nr ogłoszenia o naborze: 2/2016

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

Rozwój działalności 
gospodarczych

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od 
05.12.2016 r. do dnia 19.12.2016 r. w godzi-
nach 8:00 – 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Benefi-
cjenci zainteresowani udziałem w konkursie 
składają wypełnione wnioski wraz z załączni-
kami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Ubo-
czu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski 

• oryginał wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (który po zakończeniu proce-
dury wyboru wniosków przez LGD zostanie 
przekazany do samorządu województwa),

• 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (która po zakończeniu proce-
dury wyboru wniosku przez LGD pozostanie 
w dokumentacji LGD),

• 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej 
(która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z po-
twierdzeniem złożenia wniosku do LGD), Pra-
cownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wnio-
sku umieszczając na każdym egzemplarzu: 
pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, 
podpis przyjmującego wniosek oraz indywidu-
alny numer sprawy nadany przez LGD.

4. Forma wsparcia: Do 300 000 zł. netto 
– refundacja 70% poniesionych kosztów przy 
utworzeniu 2 lub więcej miejsc pracy lub 50% 
poniesionych kosztów przy utworzeniu 1 miej-
sca pracy

Nr ogłoszenia o naborze: 3/2016
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 

Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Infrastruktura turystyczna, 
rekreacyjna

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od 
05.12.2016 r. do dnia 19.12.2016 r. w godzi-
nach 8:00 – 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Benefi-
cjenci zainteresowani udziałem w konkursie 
składają wypełnione wnioski wraz z załączni-
kami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 
300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski 

• oryginał wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (który po zakończeniu proce-
dury wyboru wniosków przez LGD zostanie 
przekazany do samorządu województwa),

• 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (która po zakończeniu proce-
dury wyboru wniosku przez LGD pozostanie 
w dokumentacji LGD),

• 2-ga kopia wniosku w wersji papiero-
wej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy 
z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), 
Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie 
wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: 
pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, 
podpis przyjmującego wniosek oraz indywidu-
alny numer sprawy nadany przez LGD.

4. Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł – re-
fundacja w wysokości 100% kosztów kwalifiko-
wanych Beneficjentami będą organizacje poza-
rządowe, a w przypadku jednostki samorządu 
terytorialnego pomoc przyznawana jest w wy-
sokości 63,63%. 

5. Zakres tematyczny operacji:

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie 
współpracujące i utożsamiające się z Partner-
stwem 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 dokumenta-
cji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

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

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

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

7. Planowany wskaźnik do osiągnięcia: 
Liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej i rekre-
acyjnej – 4 szt. 

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

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 1 200 000,00 zł

Nr ogłoszenia o naborze: 4/2016
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 

Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Rewitalizacja lokalnych zasobów

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od 
05.12.2016 r. do dnia 19.12.2016 r. w godzi-
nach 8:00 – 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci 
zainteresowani udziałem w konkursie składają 
wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobi-
ście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II pię-
tro), 59-620 Gryfów Śląski 

• oryginał wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (który po zakończeniu proce-
dury wyboru wniosków przez LGD zostanie 
przekazany do samorządu województwa),

• 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej (która po zakończeniu proce-
dury wyboru wniosku przez LGD pozostanie 
w dokumentacji LGD),

• 2-ga kopia wniosku w wersji papiero-
wej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy 
z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), 
Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie 
wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: 
pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, 
podpis przyjmującego wniosek oraz indywidu-
alny numer sprawy nadany przez LGD.

4. Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł – re-
fundacja w wysokości 100% kosztów kwalifiko-
wanych Beneficjentami będą organizacje poza-
rządowe, a w przypadku jednostki samorządu 
terytorialnego pomoc przyznawana jest w wy-
sokości 63,63%. 

5. Zakres tematyczny operacji:

Zachowania dziedzictwa lokalnego;

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie 
współpracujące i utożsamiające się z Partner-
stwem 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 dokumen-
tacji w miejscu i terminie podanym w ogłosze-
niu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Roz-
woju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie 

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

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

7.  Planowany wskaźnik do osiągnięcia: 
Liczba zabytków poddanych pracom kon-

serwatorskim lub restauratorskim w wyniku 
wsparcia otrzymanego w ramach realizacji stra-
tegii – 3 szt. 

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

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 300 000,00 zł

5. Zakres tematyczny operacji:

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiej-
skim objętym strategią rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 
pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchyla-
jącego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną 
dalej „LSR”, przez:

c). rozwijanie działalności gospodarczej,

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 
Cel ogólny 1 „Obszar Partnerstwa Izerskiego 

rozwinięty gospodarczo”, 
Cel szczegółowy 1.1. „Obszar o rozwiniętej 

przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby 
z zachowaniem zasad ochrony środowiska”, 

Przedsięwzięcie 1.1.1. „Rozwój istnieją-
cych podmiotów gospodarczych, podnoszenie 
kompetencji osób biorących udział w tworze-
niu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych 
z uwzględnieniem osób z grup defaworyzowa-
nych”

6. Planowany wskaźnik do osiągnięcia: 
Liczba operacji polegających na rozwoju ist-

niejącego przedsiębiorstwa, w tym szkoleń do-
tyczących podnoszenia kompetencji i operacji 
ukierunkowanych na innowacje – 3 szt.

7. Warunki udzielenia wsparcia obowią-
zujące w ramach naboru: 

a) Złożenie kompletu wymaganej dokumen-
tacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Roz-
woju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie 

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

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

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

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 800 000,00 zł

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

– Operacja dotyczy działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem lokalnych zasobów 

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2) 

– Realizacja operacji spowoduje utworzenie 
miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średnio-
rocznie 

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

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

(0 lub 3 – waga oceny 2) 

– Operacja ma charakter innowacyjny 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i klimatu 

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 3)

– Udział wkładu własnego w realizację opera-
cji   

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 1)

– Wniosek jest kompletny, Biznesplan jest ra-
cjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu

 (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

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

– Innowacyjność może polegać na:
• wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego 

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 miesz-
kańców 

(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 wię-
zi 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 miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkań-
ców 

(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 
decyduje data i godzina złożonego wniosku.

11. Informację o miejscu zamieszczenia do-
kumentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ra-
mach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji 
oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
(LSR) dostępne są na jej stronie internetowej 
www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce 
Regulaminy/Statut/Procedery oraz Ogłoszenia

b) Formularze wniosku o udzielenie 
wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje 
wypełniania wniosków, oraz formularz umowy 
o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stro-
nie internetowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.
pl oraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w za-
kładce Wnioski do pobrania oraz Ogłoszenia

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

 Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru, można uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 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

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

– Innowacyjność może polegać na:
• wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego 

dotąd na rynku) pomysłu, 
• wprowadzeniu rozwiązania z zastosowa-

niem technologicznie nowych lub istotnie ulep-
szonych metod renowacji, w tym również metod 
proekologicznych, z zakresu technologii czy bu-
downictwa (wynika z opisu projektu inwestycji) 

(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 miesz-
kańców 

(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 wię-
zi 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 miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkań-
ców 

(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 
decyduje data i godzina złożonego wniosku.

11. Informację o miejscu zamieszczenia do-
kumentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ra-
mach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru ope-
racji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020 (LSR) dostępne są na jej stronie interneto-
wej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce 
Regulaminy/Statut/Procedery oraz Ogłoszenia

b) Formularze wniosku o udzielenie wsparcia 
i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełnia-
nia wniosków, oraz formularz umowy o udzie-
lenie wsparcia dostępny jest na jej stronie inter-
netowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.pl oraz 
na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce 
Wnioski do pobrania oraz Ogłoszenia

c) Dokumenty są również dostępne w formie 
papierowej w Biurze LGD i wydawane na żąda-
nie osobom zainteresowanym.

 Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru, można uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 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

– Operacja będzie realizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkań-
ców     

(0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

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

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

11. Informację o miejscu zamieszczenia do-
kumentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ra-
mach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru opera-
cji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020 (LSR) dostępne są na jej stronie interneto-
wej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce 
Regulaminy/Statut/Procedery oraz Ogłoszenia

b) Formularze wniosku o udzielenie wspar-
cia i wniosku o płatność oraz instrukcje wy-
pełniania wniosków, oraz formularz umowy 
o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stro-
nie internetowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.
pl oraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w za-
kładce Wnioski do pobrania oraz Ogłoszenia

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. 8:00 – 16:00 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

z rozformowanego batalionu. Zagrali w nim 
aktorzy bardzo w owym czasie popularni, 
a i do dziś pamiętani: Aleksandra Zawieru-
szanka, Jan Machulski (później „Vabank”), 
Irena Karel i Elżbieta Starostecka (do któ-
rych wizerunku na ekranie wzdychali mło-
dzi widzowie) Damian i Maciej Damięccy, 
Kazimierz Grześkowiak, Krzysztof Litwin, 
Krystyna Sienkiewicz, Jerzy Turek, Roman 
Kłosowski, a nawet Wacław Kowalski, który 
wcześniej (1967) zawojował ekrany po bra-
wurowo zagranym Pawlaku z „Samych Swo-
ich”. 

Film o dziewczynach z Zalipia nie osią-
gnął takiej popularności, jak „Sami Swoi”, ale 
był w tym czasie jednym ze sztandarowych 
obrazów, który pokazywał wojnę i powojnie 
polskie bez dętej martyrologii.

Być może byłoby warto stworzyć w Plate-
rówce rodzaj „Kina za Rogiem”, jakie funk-
cjonuje we Wleniu i w okresie wakacji 
organizować seanse tego już dziś trochę zapo-
mnianego filmu, co dla promocji wsi i gminy 
mogłoby stać się ważnym impulsem.

– W Platerówce – mówi wójt Halicki – za-
meldowanych jest dziś raptem 1.597 osób, to 
niewiele. Inna sprawa, że jakaś część z nich 
mieszka niemal na stałe poza gminą, gdzieś 
w Irlandii,, czy Szkocji. Nawet ci, którzy tu 
mieszkają, pracują nierzadko w przygranicz-
nych miejscowościach Czech, czy Niemiec. 
Ale faktem jest, że z kolei ci mieszkańcy, któ-
rzy Platerówkę uznają za swoje miejsce na 
Ziemi są godni wielkiego szacunku za swoją 
tutaj pracę. A i ci inni, którzy żyją poza gmi-

Choć pozornie ta sprawa – geneza istnienia 
wsi Platerówka – jest powszechnie znana, to 
jednak warto wciąż ją przypominać, bo ta „zna-
jomość rzeczy” ogranicza się najczęściej tylko 
i wyłącznie do skojarzenia: „We wsi Platerówka 
mieszkają kobiety, które w okresie wojny służy-
ły w batalionie im. Emilii Plater”. A to jest tylko 
maleńka cząstka prawdy.

– Pozostały już tylko trzy panie, które były 
fizylierkami z tego Batalionu – powiedział wójt 
gminy, Krzysztof Halicki. – Trudno się pogo-
dzić ze skutkami upływu czasu, ale nie można 
też zamykać oczu na fakty. Skoro Batalion po-
wstał w 1943 r., to znaczy, że minęły już 73 lata 
od tego momentu, a jeśli nawet jest prawdą, że 
wcielano do Batalionu już 16-letnie dziewczyny, 
to znaczy, że najmłodsze z nich mogłyby mieć 
dziś co najmniej 89 lat. A wśród naszej trójki 
są starsze, mocno już schorowane, bo przecież 
czas wojny i lata powojennych niedostatków 
nie pozostały bez wpływu na ich kondycję 
i zdrowie. Cudów nie ma.

Trudno jest przecenić wpływ żołnierek Ba-
talionu na istnienie i historię tej wsi, choć nie 
od razu mogły dowieść swojej pozycji. Tuż po 
wojnie wieś nosiła nazwę Zalipie Dolne, swo-
istą „kalkę” nazwy niemieckiej. Dopiero w 1962 
zmieniono ją właśnie na Platerówkę. Ale jak już 
fizylierki poznały swoje możliwości wpływu na 
decyzje inwestycyjne, a także zyskały sojusz-
ników w Warszawie – towarzyszy frontowych 
walk, to nie odpuściły.

Siedem lat (1969) później powstał film – 
„Rzeczpospolita Babska”, właśnie o tym, jak na 
Ziemie Odzyskane przyjechały młode kobiety 

Odchodzą ludzie, zostaje legenda
ną, dają wartościowe dowody pamięci i przy-
wiązania. Chociaż nasza gmina jest doprawdy 
maleńka i niebogata, to jednak jest dobrym 
miejscem do życia.

I ma swoją legendę – byłe fizylierki z dawne-
go Batalionu. I pomnik im poświęcony, który 
pozostanie dla pamięci o tym, jak tu budowa-
no powojenny byt.

Do Wlenia… omnibusem
Omnibus, wóz konny, kryty, zabierający kil-

koro pasażerów – to była w końcu XIX w. jedy-
na szansa na dojazd z Jeleniej Góry do kurortu, 
w precyzyjnie „luftkurortu”, za jaki uznawano 
Wleń. Linia kolejowa Jelenia Góra przez Wleń, 
to znaczy „Kolej Doliny Bobru” powstała prze-
cież nieco później i w dodatku głównie dla 
potrzeb budowanej wówczas tamy w Pilchowi-
cach.

A Wleń, będący wtedy modnym uzdrowi-
skiem (!) potrzebował sprawnej komunikacji, 
by pasażerowie pociągów, dojeżdżających do 
Jeleniej Góry mogli w miarę wygodnie pokonać 
ostatnie kilkanaście kilometrów.

Jeleniogórskie firmy omnibusowe, a było ich 
kilka, dzielących między siebie trasy do Karpa-
cza, Szklarskiej Poręby, Cieplic i Wlenia właśnie, 
starały się między sobą nie konkurować. Wleń 
obsługiwany był przez omnibusy spółki „Prent-
zel”. Za początek zorganizowanej komunikacji 
omnibusowej uznaje się datę 16 lipca 1889 r., 
kiedy to wprowadzono przepisy policyjne, re-
gulujące pracę spółek, prawa i obowiązki pasa-
żerów, z dzisiejszego punktu widzenia – w dość 
zabawny sposób. Woźnica musiał bowiem (jeśli 
miał miejsce) wziąć pasażera z każdego miejsca 
drogi i wysadzić go dokładnie tam, gdzie sobie 
pasażer życzył, w dodatku – kiedy pojazd był 
zajęty, woźnica musiał ruszyć kłusem z postoju 
i nie mógł czekać na ewentualnie innych pasaże-
rów. Zapisano, iż „jeśli woźnica jedzie stępa, to 
znaczy dorożka, omnibus jest wolny”. Z kolei pa-
sażer musiał być czysty, trzeźwy i zdrowy, przy-
najmniej nie mieć widocznych objawów chorób 
zakaźnych. Przydałoby się wprowadzić podobny 
zapis o higienie do dzisiejszych autobusów… 
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rze, w dodatku – ginącego gatunku, 
mroczki posrebrzane.

Potem wszystko potoczyło się już 
w miarę szybko, znaleźli się wrocław-
scy naukowcy, którzy nie dość, że ba-
dają te oryginalne ssaki zawodowo, 
to w dodatku są także prywatnie ich 
wielkimi fanami. Dość powiedzieć, 

że kiedy Iwona i Tomasz brali ślub, to 
ozdobą ich weselnego tortu był oczy-
wiście nietoperz, a przybranie głowy 
panny młodej też odzwierciedlało ich 
zainteresowanie.

Nic więc dziwnego, że przy takim 
profesjonalnym wsparciu łatwiej było 
wokół sprawy nietoperzy opleść „po-
mysł na wieś”. Początki były niezbyt 
łatwe, ale – czym dalej w noc, tym 
bardziej śmiałe rodziły się inicjatywy. 
– Organizowaliśmy „noce z nietope-
rzami”, „bat balia”, czyli zabawy „nie-
toperskie” (od słowa bat – nietoperz), 
prezentowaliśmy zdjęcia tych ssaków, 
młodzież zapoznawała się z ich bio-
logią i ciekawostkami z życia. Były 
i warsztaty, podczas których młodsze 

Niewielu ponad stu stałych miesz-
kańców oznacza, że miejscowość nie 
należy do największych, delikatnie to 
określając. W dodatku sama nazwa też 
nie budzi skojarzeń z metropolią, bo 
kto – poza mieszkańcami okolicznych 
miejscowości wie, gdzie leży Mała 
Wieś Górna? Ale jednak właśnie na 
tym przykładzie można udowodnić, 
że „małe”, to nie znaczy nieruchawe, 
czy gnuśne.

– Cały czas poszukujemy nie tyle 
swojej drogi dla ujawnienia aktywno-
ści – mówi Małgorzata Pławiak, sołtys 
i animatorka zdecydowanej większo-
ści przedsięwzięć. – To się zaczęło już 
kilka lat temu, kiedy skorzystaliśmy 
z sugestii „Zielonej Akcji”, by rozpo-
cząć prace nad powstaniem tu wsi te-
matycznej. Mała Wieś Górna nie ma 
jakiejś wyrazistej historii, nikt wielki 
się tutaj nie urodził, a chciałam, żeby 
„nasz temat” był realny, wręcz – doty-
kalny, a nie oderwany od naszej rze-
czywistości, bo sztuczne zawsze jest 
sztuczne. Okazało się, że nie musimy 
nic wymyślać, co się okazało przy-
padkiem, jednak bardzo szczęśliwym. 
Mała Wieś Górna okazała się miej-
scem, gdzie można spotkać nietope-

Wiata przysłupowa
W Wolimierzu stanęła wiata o kon-

strukcji przysłupowej. To już drugi 
taki projekt (po przystanku PKS), 
który stylem nawiązuje do tradycyj-
nej zabudowy tego regionu. 

Wiata ma charakter rekreacyjny, 
jej budowa zakończyła się w połowie 
października 2016, a sfinansowana 
została prawie w połowie m.in. ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego, 
którzy przeznaczył na to 30 tys. zł 
z niezbędnej kwoty 66,5 tys. Udało 
się zaoszczędzić nieco pieniędzy, bo 
część materiałów (cegła) pochodzi 
z rozbiórek. Solidnie został wykonany 
dach, w tym przypadku nie zdecydo-
wano się na ryzykowne oszczędności, 
a położono nową dachówkę cera-
miczną.

Wiata pozwoli na organizację spo-
tkań nawet późnym wieczorem, bo-

wiem posiada instalację elektryczną, 
więc najpewniej będzie można też 
w razie potrzeby podgrzać coś do 
zjedzenia, gdyby program spotkania 
przewidywał takie działania. Wyko-
nawcą całej budowy była firma z gmi-
ny Leśna, więc można powiedzieć, że 
wszystkie pożytki z tego pomysłu po-
zostały w domu.

Jest dla nas ogromną satysfakcją, 
że powstają w obszarze Pogórza Izer-
skiego budowle, których konstrukcja 
tak udanie nawiązuje do tradycyjnej 
miejscowej architektury. Szczególnie 
gdy w Wolimierzu, gdzie domów przy-
słupowo-szachulcowych, powstałych 
przed laty jest tak wiele, nowe obiekty 
wpisują się świetnie w klimat i styl.

Zrujnowany most w Nowej Świd-
nicy, rozerwany i porwany przez 
wodę mostek do działek w Olszynie, 
podmyte drogi, rozmyte niektóre po-
bocza, zalany plac zabaw, sporo piw-
nic… to efekt kilkudziesięciominuto-
wej ulewy, jaka przeszła nad Olszyną 
późnym popołudniem 26 lipca. – Naj-
pierw padało – powiedział nam bur-
mistrz, Leszek Leśko. – Około piątej 
zaczęło, po pół godzinie deszcz ustał, 
ale kiedy nadszedł znowu, to już świa-
ta nie było widać.

Byli i tacy, co nagrywali telefonem, 
jak się podwyższa poziom rzeki, jak 
znika most. Ale to nie był film, tylko 
prawdziwie dramatyczne godziny dla 
wielu mieszkańców miasta i gminy, 
którzy już przywykli (o ile do tego 
można przywyknąć), że jeśli nad-
chodzi lipiec, to znaczy – zbliżają się 
kłopoty. Od 2010 roku po raz czwarty 
deszcze nawalne powodują w Olszy-
nie nagły przybór wody, który trudno 
nazwać powodzią, bo z reguły ustę-
puje to w kilka godzin, ale przynosi 
skutki, jakie trzeba usuwać kilkana-

Są miejsca, ludzie i sprawy, które 
w niedługim czasie zyskują magne-
tyczną siłę przyciągania. Takim m.in. 
jest kiermasz różności w Kopańcu, 
gdzie być może żaden z eksponują-
cych swoje prace nie odnosi oszała-
miających sukcesów handlowych, ale 
przyjeżdżają tu systematycznie, żeby 
po prostu być w gronie osób sobie po-
dobnych.

Ten magnetyzm miejsca nie jest 
oczywiście wyłączną sprawą Kopań-
ca, podobnie dzieje się w Siedlęcinie, 
podczas sobotnich spotkań, czy gdzie 
indziej, choćby na dorocznych spotka-
niach w Izerskiej Galerii Artystycznej 
w Kromnowie, ale latem spotkania 
w Kopańcu są szczególne.

Skąd się bierze urok bezpretensjo-
nalności tego Kiermaszu? – trudno 
wskazać. Nikt jednak nie sili się póki 
co na analizę tego fenomenu, bo nie 
ma takiej potrzeby, skoro i tak przyja-
dą tutaj tacy, których znamy i lubimy, 
a w każdej kolejnej edycji pojawi się 
ktoś, kogo jeszcze nie znamy, ale pew-
nie polubimy i będziemy się za nim 
rozglądać podczas kolejnej wizyty.

Kiermasze w Kopańcu, Siedlęcinie, 
Kromnowie, Mirsku i in. są często 
pierwszymi okazjami, żeby lokalni 
rękodzielnicy zderzyli się z rynkiem 
klienta. Tu można – w pewnej skali, 

oczywiście – ocenić, czy nasza oferta 
handlowa trafia w gust i potrzeby, czy 
też nasza produkcja zaspokaja nasze 
tylko ambicje i nikt inny specjalnie nie 

Kiermasz w Kopańcu

jest nią zainteresowany. Wtedy trochę 
boli, ale że próba jest ważna i ekspe-
ryment pozwala ocenić nasze własne 
siły – warto narazić siebie samego 
i swoje „ego” na taką konfrontację.

Uspokajamy niepewnych własne-
go dorobku – większość oferujących 
rozmaite przedmioty utwierdza się 
w przekonaniu, że warto i na kolej-
ne spotkania, w kolejnych miejscach 
przyjeżdża z większą ofertą. Widzie-
liśmy już udane starty przedstawicieli 
rozmaitych profesji, których potem 
widywaliśmy w innych miejscach, 
otoczonych wianuszkiem fanów.

Może nie w każdym przypadku 
sukces nie jest tak spektakularny, jak 
casus Zofii Jazygow-Fryst z Zagro-
dy przy Szlaku Dragonów Pruskich 
w Nagórzu pod Lwówkiem, której 
chleby (wypiekane w domowym pie- cu chlebowym) znikają w chwili, gdy 

się pojawią), ale mało kto narzeka na 
brak zainteresowania.

W Kromnowie spotkamy się do-
piero wiosną, bo to takie miejsce. Ale 
już w grudniu zapraszamy do Izer-
skiej Galerii Artystycznej w Krom-
nowie. We wnętrzu starej świątyni 
ewangelickiej stanie ponad 50 stołów 
z ozdobami świątecznymi, smakoły-
kami, propozycjami prezentów pod 
choinkę. Doroczny Jarmark Różności 
i Sztuk Wszelakich – zaprasza, także 
na koncert kolęd.

Kto ma za daleko do Kromnowa, 
bo mieszka pod Zgorzelcem, może 
skorzystać z zaproszenia na podob-
ną imprezę w Studniskach Dolnych, 
gdzie w starym folwarku u państwa 

Rollans organizowane jest podobne 
przedsięwzięcie.

O tych i innych będzie można 
szczegółowo przeczytać na stronie 
internetowej naszego Partnerstwa. 
A na zdjęciach – letni Perski Izerski 
Jarmark w Kopańcu, nieopodal Starej 
Kamienicy. 

dzieci rysowały nietoperze, a nieco 
starsze szyły takie właśnie „przytulan-
ki”. Ostatnio powstała gra plenerowa 
– planszowa, która w prosty sposób 
pozwala poznać i przyswoić sobie 
podstawowe informacje o nietoper-
zach. Podobna jest do „chińczyka”, 
ale pionki (nietoperze, co oczywiste)
przeskakują pola, które są dziuplami, 
grotami, a więc miejscami, gdzie te 
stworzenia mają swoje legowiska, albo 
też na tych polach namalowane są 
owady, stanowiące pożywienie nieto-
perzy, więc można wtedy (nabrawszy 
sił) przeskoczyć kilka pól dalej. Ale 
też bywają sowy, które są naturalny-
mi wrogami nietoperzy, więc gra ma 
swoje przeszkody. Najgorzej trafić na 
grotę, bo to oznacza hibernację i na 
parę kolejek z gry trzeba wypaść...

Gra spodobała się bardzo, na co jej 
entuzjaści uzyskali dowód pośredni. 
Kiedy przyjechała poważna komisja, 
by ocenić udział Małej Wsi Górnej 
w jednym z konkursów (a MWG nie 
opuszcza żadnej rywalizacji), to jej 
członkowie przez dłuższy czas zajęli 
się właśnie tą grą, konkurując ze sobą 
ostro.

W „centrum rękodzielnictwa”, któ-
re też powstało niedawno na miejscu 
koszmarnej ruiny nie brakuje ozdób 
w rodzaju balonów – nietoperzy, tabli-
ce ogłoszeń we wsi zdobione są także 
w taki sposób, a przed „centrum” stoi 
„Mroczuś”, wielce oryginalna rzeźba 
w drewnie, wykonana przez Andrzeja 
Zawadzkiego, mistrza Polski w rzeź-
bieniu piłą, który wykonał ją, uznając, 
że taka pasja musi mieć swój pomnik.

– To nie jest tak, że poza nietope-
rzami niczego innego tu nie widzi-
my – mówi M. Pławiak. – Są i bale 
mikołajowe, na które zjeżdża (praw-
dziwy, oczywiście) Mikołaj, wraz ze 
swoją małżonką, która przecież przy 
innych sytuacjach się nie pokazuje. 
MWG (w tym przypadku – Mikoła-
jowa Wielka Gala, nieprzypadkowo 
taki sam skrót, jak Mała Wieś Gór-

Mała Wieś z dużym wigorem

W Dolinie Nocnych Duszków

na) jest na tyle dużą atrakcją, że ścią-
ga w jednym czasie w jedno miejsce 
o wielu więcej uczestników, niż jest tu 
mieszkańców wsi. Przygotowywane 
są druki promocyjne na temat wsi i jej 
działalności, pojawiły się kubki z wi-
dokiem tutejszej debry (wielce orygi-
nalny fragment wąwozu, powstałego 
miliony lat temu na skutek aktywności 
sejsmicznej), są akwarele, ilustrujące 
tę malowniczą miejscowość. Zbiera-
ne są pamiątki, w rodzaju niezwykłej 
mapy wsi z roku 1810, (a więc sprzed 
kampanii napoleońskiej!), która zo-
stała odkryta przy okazji remontu ko-
mina w jednym z domów w Biernej, 
sąsiedniej wsi.

To wszystko jest jednak łatwiejsze 
na kanwie idei nietoperzy, których ist-
nienie pozwoliło obudzić ciekawość 
młodzieży i dorosłych i skierować ich 
aktywność na poznawanie najbliższe-
go sobie otoczenia. Czasami bowiem 
warto poszukać czegoś pod ręką, 
o czym mroczek posrebrzany z MWG 
wie najlepiej. 

Świeradów-Zdrój 
zrównoważony 

W październikowym wydaniu pe-
riodyku samorządowego „Wspólnota”, 
a właściwie – w rankingu „Inwestycje 
2013 – 2015” Świeradów-Zdrój w gru-
pie „miasteczek” został sklasyfikowany 
na bardzo wysokim, szóstym miejscu.

A startował w mocnej konkurencji, 
bo m.in. rywalizował z Dziwnowem, 
Krynicą Morską, czy Uniejowem, które 
go wyprzedziły, ale z kolei pozostawił 
za sobą… osławiony Karpacz, który 
zajął dopiero 8 miejsce. Dla wtajem-
niczonych nie jest zaskoczeniem, że 
na dziewiątej z kolei pozycji znalazła 
się Olszyna, więc dwie miejscowości 
obszaru Pogórza Izerskiego zdołały za-
istnieć w pierwszej „dziesiątce”.

Burmistrz Świeradowa-Zdroju, Ro-
land Marciniak, zapytany przez dzien-
nikarzy „Wspólnoty” w czym upatruje 
sukces swego miasta, odpowiedział, że 
„zrównoważony rozwój to efekt polity-
ki inwestycyjnej, a do najważniejszych 
zadań należały m.in. rewitalizacja 
młyna wodnego w ramach projektu 
„Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Prze-
szłość”, budowa oczyszczalni ścieków 
w Czerniawie-Zdroju, budowa nowej 
siedziby Biblioteki Miejskiej, budo-
wa Centrum Edukacji Ekologicznej 
Natura 2000 „Izerska Łąka”, budowa 
tras rowerowych – „single tracków”, 
modernizacja dróg, itp. w 2013 r. na 
inwestycje świeradowskie wydano 2,3 
mln zł (ponad 27% budżetu), a w roku 
2015 – 6,7 mln (24% budżetu. To spo-
ro, ale rekordowy był rok 2014, kiedy 
to w Świeradów –Zdrój zainwestowa-
no ponad 14,3 mln zł, co stanowiło… 
aż 41,5% wydatków budżetu ogółem. 

ście miesięcy, a niektóre – kilka lat. 
Szacuje się, że łączne straty z tytułu 
tych powodzi przekraczają 80 mln zł 
(roczny budżet gminy – 18 mln, więc 
to najlepiej ilustruje skalę strat) z cze-
go tylko w roku 2011 szkody w dro-
gowej infrastrukturze oceniono na 36 
mln zł.

Tym razem wody było na tyle dużo 
i na tyle nagłej, że trzeba było na pe-
wien czas zamknąć drogę krajową 
między Olszyną a Lubaniem, bo od-
cinkami była nieprzejezdna.

Wydaje się ogromne kwoty na pró-
bę okiełznania żywiołu (Regionalny 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych wydał 17 mln na odbudowę od-
cinka Olszówki, Starostwo Powiato-
we w Lubaniu 3,5 mln na odbudowę 
brzegów Biedrzychówki), ale to nie 
załatwia problemu. Olszyna bowiem 
położona jest na skłonach i stokach, 
więc nagły opad, a takie się właśnie 
ostatnio zdarzają, powoduje, iż woda 
wymiata wszystko, co napotka. Bez 
zbiornika retencyjnego, który przejął-
by tę masę wody, jaka w jednej niemal 
chwili pojawia się w obszarze Olszyny 
każdy duży deszcz będzie powodował 
duże szkody.

I dodatkowe zajęcia dla strażaków, 
którzy rozwożą worki z piaskiem, wy-
pompowują wodę z zalanych piwnic, 
dbają o bezpieczeństwo ludzi i inwen-
tarza, póki można (bo czasami i oni 
są bezsilni, jak w 2011 r.). Burmistrz 
Leśko szacuje, że w Olszynie w dwie 
feralne godziny spadło prawie 200 
mm wody na 1 m kwadr. Być może 
nie aż tyle, bo w mieście nie ma stacji 
pomiarowej, a w pobliskich (Gryfów 
Śląski, 36 mm, Mirsk 45,8 mm) spa-
dło zdecydowanie mniej, jednak me-
teorolodzy potwierdzają, że „wodne 
epicentrum” znajdowało się właśnie 
nad Olszyną. Ze zniszczeń, jakie po-
niósł Gryfów, czy Świeradów i porów-
nań z Olszyną, też można domnie-

Z d ar z y ł o  s i ę  l at e m . . .

mywać, że właśnie w Olszynie było 
szczególnie źle i nie ma co dociekać, 
czy spadło 200, czy „tylko” 150 mm 
deszczu.

– Społecznie najbardziej kosztow-
na jest odczuwalna przez ludzi bez-
silność wobec żywiołu i jego skutków 
– mówi L. Leśko. – Wszyscy widzą, 

co się dzieje, wiedzą, że retencja mo-
głaby zapobiec zniszczeniu mienia 
i trudno się dziwić, że nikt nie ro-
zumie, dlaczego niektóre firmy wolą 
wykładać pieniądze na usuwanie 
skutków, niż zapobieganie. Odszko-
dowania problemu nie załatwią. 

W Olszynie znowu powódź

Grupa od Anioła Stróża w Siekier-
czynie jest jednym z tych zjawisk, 
które zwracają na siebie uwagę. Być 
może mniej w samym Siekierczynie, 
ale z pewnością poza nim w tych sfe-
rach, w których cenione jest dążenie 
do oryginalności i sukcesywnego po-
prawiania standardów.

– Zawiązała się dokładnie 12 lat 
temu – wyjaśnia Jolanta Napadłek, dy-
rektor Ośrodka Kultury w Siekierczy-
nie, opiekunka Grupy i animatorka jej 
działań. – To nie jest w ścisłym sensie 
ani grupa śpiewacza, ani tym bardziej 
zespół o charakterze ludowym. Chce-
my promować zupełnie odmienny ro-
dzaj działalności kulturalnej, skupiać 
wszystkich, niezależnie od wieku, 
którzy chcą w tym uczestniczyć.

To „niezależnie od wieku” ma swoje 
konsekwencje, bo bardzo trudno jest 
tak ułożyć czas niezbędnych prób, by 
mogła w nich uczestniczyć młodzież 
szkolna z jednej, a dojrzali, wręcz 
bardzo dojrzali członkowie z drugiej 
strony. – Nie chcę mówić o wieku, bo 
w naszym przypadku nie ma to moim 
zdaniem większego znaczenia – mówi 
J. Napadłek. – Faktem jest jednak, że 
mamy w swoim gronie bardzo nobli-
wych emerytów, są ludzie, którzy uro-
dzili się ponad 70 lat temu. A jednak 

to oni są zaczynem naszych progra-
mów.

Grupa ma na swoim koncie kon-
certy ze Stanisławem Soyką i jego 
trudną muzyką, współpracowała 
też z aktorami z krakowskiej „Piw-
nicy pod Baranami”, a to są artyści, 
którzy nie dopraszają całkiem przy-
padkowych towarzyszy spektakli na 
zasadzie happeningu. Za wysoko się 
cenią, by ryzykować blamaż, gdyby 
okazało się, że „naturszczycy nie 
unieśli”.

– Unosimy – mówi J. Napadłek. – 
Zyskujemy dobre recenzje nie tylko 
u naszych widzów, ale też – co należy 
wysoko cenić – u naszych scenicz-
nych partnerów. Nasz program po-
ezji śpiewanej na kanwie „Tryptyku 
rzymskiego”, poematu Jana Pawła II 
został zauważony, podobnie jak spek-
takl oparty o poezje księdza Twar-
dowskiego.

– Nagranie tego koncertu otrzy-
mał ksiądz Twardowski jako prezent 
na swoje 90-te urodziny, osobiście 
to zawiozłam i miałam satysfakcję, 
by wręczyć to księdzu – wspomina J. 
Napadłek. – To wielka satysfakcja, że 
mogliśmy to zrobić tutaj, w Siekier-
czynie, z Panią Kazią, Jadzią, z Wie-
sławem i Stanisławem… Cała czwór-

ka to już emeryci, ale zapału mogą im 
pozazdrościć gimnazjaliści.

Konieczność stałego odmładzania 
zespołu, to duży problem, bo młodzi 
ludzie mają (albo uważają, że mają) 
coraz mniej czasu. A może tylko mają 
tyle szans innych zajęć, że trudna pra-
ca nad sobą ich po prostu nie bawi? 
Z pewnością łatwiejszy jest kontakt 
z laptopem, niż próby, ustawiczne 
i trudne. Ale i satysfakcja – gdyby to 
ona się liczyła – jest nieporównywal-
na.

– Jak to się stało, że znalazł was do 
swojego koncertu Stanisław Soyka? – 
pytaliśmy.

– To raczej my jego znaleźliśmy – 

padło w odpowiedzi. – I to my jego 
przekonywaliśmy, że warto. Kiedy się 
zgodził, podjął próby, a potem razem 
z nami wystąpił, to po koncercie spy-
taliśmy jego właśnie – co zdecydo-
wało o tej jego zgodzie? Powiedział, 
że usłyszał w głosie, że bardzo tego 
chcemy i przekonał go ten zapał i ta 
nasza wiara, że będziemy zdolni do 
tego koncertu. Uznał, że to dla nas 
ważne i może być pięknie. Powiedział 
potem, że tak właśnie było. A teraz 
przed nami trudny etap pracy – pró-
by nad dokooptowaniem do zespo-
łu młodzieży, która chce pracować 
z nami i nad sobą. Będziemy koncer-
tować w szkołach, żeby pokazać efekt 

i tak właśnie zachęcać do przyjęcia 
naszego zaproszenia. Znowu wierzę, 
że to się uda… – mówi J. Napadłek.

Sprawy kultury w Siekierczynie nie 
jest związane wyłącznie z Grupą od 
Anioła Stróża, to tylko „wisienka na 
torcie”.Jest też klasyczny zespół ludo-
wy, działający w formule stowarzysze-
nia (bo tak łatwiej o pozyskanie środ-
ków – „Polne Kwiaty”. Codzienność 
jest nieco inna, niż wielkie oratoria 
– to warsztaty, zajęcia poznawcze, wy-
darzenia tematyczne, wspierane duży-
mi imprezami, łącznie ze spektaklami 
teatralnymi zapraszanych profesjo-
nalnych zespołów. Ambicją animato-
rów jest, by każde możliwe przedsię-
wzięcie miało też walory integracyjny 
i edukacyjny. Stąd w cyklu imprez 
pałacowych znalazły się takie, które 
ilustrują ważne momenty historii wsi 
– kamieniarstwa, górnictwa, wielkich 
spotkań znaczących w historii osób. 
Powstają okazjonalne wydawnictwa, 
ale też wszystko to stanowi asumpt do 
poszerzania kręgu partnerów, w tym 
choćby stowarzyszenia górników łu-
życkich z Goerlitz.

– Chcemy stworzyć w najbliższym 
czasie ścieżkę „śladami kopalnianych 
reliktów”, zanim one staną się mnie 
widoczne – słyszymy. – Wydać kilka 
druków, które zwrócą na siebie uwa-
gę przynajmniej tych ludzi, którzy są 
zainteresowani przeszłością miejsca, 
w którym żyją. A takich ludzi – na 
szczęście – jest z rokiem na rok więcej. 

Oni – od Anioła

Nie tylko oratoria 
To są... mydła!

Koloryt kiermaszy jest – jak widać – niepowtarzalny

Z Kopańca można też wyjechać  
z własnym portretem

Czy wiecie, że…
… oszacowano, iż w XVIII w. 

podróż z Poznania na kurację 
w Świeradowie Zdroju zabierała… 
7 dni. Trzeba było mieć końskie 
zdrowie, by ją wytrzymać i napraw-
dę przykładać się do kuracji, żeby 
mieć kondycję na powrót do domu, 
która też nie była krótsza. 

Rzeźba mroczka
 – efekt pracy piły łańcuchowej

Powstało „Centrum rękodzielnictwa”...

...i tablice informacyjne z nietoperzem
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tego OSP. – Zdarzały się nam inter-
wencje, ale nie było dramatycznych 
wydarzeń. Czy to sprawa szczęścia, 
skutecznej prewencji, czy zrządzenie 
losu – trudno przesądzać, ale trzeba 
ćwiczyć, bo kto wie, co się może zda-
rzyć w przyszłości.

– Remiza OSP jest też ciekawym 
budynkiem – powiedział nam wójt 
gminy, Krzysztof Halicki. – Także 
przed wojną był to obiekt użytecz-
ności publicznej, pełnił też funkcję… 
aresztu. Zachowały się nawet dwie 
malutkie cele, ale nie były używane 
za naszej pamięci. Z problemami ra-
dzimy sobie inaczej. 

A właściwie „Jutrzenka”, to znaczy 
– „Kino za Rogiem”. Czytelnikom, 
którzy nie śledzą tej inicjatywy kul-
turalnej przypominamy, że ogól-
nopolska idea „Kina za Rogiem”, to 
znaczy takiego, które jest organizo-
wane w relatywnie niewielkiej miej-
scowości, do którego bilet na seans 
kosztuje raptem 5 zł, a które jest nie 
tylko kinem, ale też zaczynem innych 
działań w sferze kultury. Właśnie we 
Wleniu trafiła ta idea na szczególnie 
podatny grunt.

Takie „Kina za Rogiem”, czyli na 
wyciągnięcie leniwej ręki mogły 
powstawać za niewielkie pieniądze 
w każdej miejscowości. Ale powstało 
ono we Wleniu wczesną wiosnę tego 
roku i ma już za sobą pasmo, a pre-
cyzyjnie – kilka pasm – sukcesów. Po 
pierwsze – okazało się, że frekwen-
cja w tym kinie jest spora, bo ludzie 
niekoniecznie lubią jeździć do multi-
pleksów, choćby nieodległych, a wolą 
zająć miejsce może w mniej wygod-
nym, ale „swoim” fotelu. Po drugie 
– tu widzowie mają istotny wpływ 
na tzw. linię repertuarową ich kina, 
bo ono jest naprawdę ich. Po trzecie 

– można się zaangażować w rozmaite 
„okołofilmowe” działania, jak próba 
autorskiej krytyki filmowej, udział 
w dyskusji na taki temat, w kameral-
ne spotkania z twórcami, a nawet… 
w kręcenie filmu!

We Wleniu właśnie to wszystko 
miało i ma miejsce. Powstał – w ra-
mach jednego z projektów – film pod 
tytułem „Próba generalna”, z inspi-
racji dyrektor OKiS i animatorki 
„Kina za Rogiem”, Anny Komsta, 
i przy udziale licznych aktorów – 
mieszkańców Wlenia. Taki film to 
pomysł na połączenie działalności 
edukacyjnej i aktywności kultural-
nej, w którym bierze udział prywatna 
osoba, ale wciągając do uczestnictwa 
różne instytucje i ich przedstawicieli. 
Pięćdziesiąciominutowy film fabu-
larny, który z przejęciem ogląda się 
w „Kinie za Rogiem” jest najlepszym 
dowodem na to, że można, gdy się 
bardzo chce. 

– Myśmy chcieli i to naprawdę bar-
dzo – mówi A. Komsta. – Okazało 
się, że i sama idea kina i możliwość 
uczestnictwa w procesie twórczym 
jest dla mieszkańców Wlenia ważna. 

Myślę, że dziś już nie ma nikt wąt-
pliwości, że reaktywacja działalności 
dawniej istniejącego kina w mieście 
– „Jutrzenki” ma sens. Minęło nie-
wiele ponad pół roku, a udało się to 
dzięki pracy wielu ludzi osiągnąć. 
Teraz może być już tylko lepiej. Cho-
ciaż – zastrzega się – nie łatwiej, bo 
fani kina mają rosnące ambicje i wy-
znaczamy sobie coraz to nowe cele. 
A o naszym kinie można zaczerpnąć 
pełnych informacji z profilu facebo-
ok – Kino za Rogiem Wleń. 

ścia granicznego w Jędrzychowicach 
muszą mieć poczucie bezpiecznej 
jazdy i świadomość, że nie przyczynią 
się do jakiegoś nieszczęścia.

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że 
co roku we wspomnianych miejsco-
wościach giną ludzie, albo w samo-
chodach, albo na poboczach. Można 
mieć do pieszych pretensje, że nie 
noszą znaczków odblaskowych, że 
chodzą nie po tej stronie ulicy, co 
trzeba, nawet o to, że niektórzy z nich 
nie zawsze są trzeźwi. Do kierowców, 
że jadą za szybko. – Ale warto mieć 
świadomość – mówi W. Ziółkowski 
– że na skutek natężenia ruchu w każ-
dej z wymienionych wsi nie można 
przejść bezpiecznie na drugą stronę 
ulicy, szczególnie, gdy ktoś porusza 
się wolniej, ze względu na wiek, czy 
jakieś dolegliwości. To nie jest nor-
malne, że pokonanie szerokości ulicy 
jest igraniem ze śmiercią. Chodniki, 
budowę których postulują mieszkań-

Obwodnice – to nie fanaberie, to walka o życie 
cy, są bardzo ważne, ale ich powsta-
nie stanowi tylko część, i to niewiel-
ką całego problemu. Muszą powstać 
obwodnice. Wystarczy popatrzeć na 
Barcinek, czy Olszynę, gdzie takie 
obwodnice powstały, żeby zrozumieć 
sedno kłopotów Biedrzychowic, 
Chmielenia, czy Pasiecznika. 

Nie można też mieć złudzeń – ta-
kie obwodnice nie powstaną w dwa 
– trzy lata, bo ich budowa jest dłu-
gim procesem uzgodnień, projektów, 
znalezienia źródeł finansowania tych 
ogromnych inwestycji. Tym bardziej 
to oznacza, że należy od razu inten-
sywnie pracować nad ożywieniem 
myślenia o nich, nad społeczną pre-
sją, instytucjonalnymi naciskami, itp. 

Publikujemy w naszej gazecie, jako 
nasz redakcyjny wkład w tę sprawę, 
lotnicze zdjęcia dwóch wsi – Chmie-
lenia i Pasiecznika. Widać na obu 
(a Biedrzychowice są podobne) tzw. 
łańcuchowy sposób zabudowy, co 

oznacza, że wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego (w praktyce – prawie 
całego, jaki tu istnieje, poza samo-
chodami mieszkańców i ich gości) 
nie powinno być trudne w sferze pro-
jektowej. Nawet jeśli przygotowanie 
wszelkich projektów czy opracowań 
w rodzaju wpływu inwestycji na śro-
dowisko i innych niezbędnych do-
kumentów (wiele z nich już istnieje, 
bo zostały przygotowane wcześniej, 
niektóre trzeba tylko zaktualizować) 
zajmie kilka lat, to podjęcie decyzji 
o tych budowach oznaczać będzie 
szybszy i jednocześnie bezpieczniejszy 
przejazd tą drogą. Ponadto konkretny 
wkład w promocję walorów Kotliny 
Jeleniogórskiej, mniejszą emisję spa-
lin, na skutek płynnej jazdy, itp., itd. 

Do sprawy będziemy wracać, bo ta 
droga przecina po przekątnej niemal 
cały obszar zajmowany przez gminy 
Partnerstwa Izerskiego. 

– Obciążenie krajowej „trzydziest-
ki” jest tak duże – mówią m.in. bur-
mistrzowie Lubomierza Wiesław 
Ziółkowski) i Olszyny Leszek Leśko 
– że budowa „obejść” choćby trzech 
miejscowości, to znaczy Chmielenia 
i Pasiecznika w gminie Lubomierz 
oraz Biedrzychowic w gminie Ol-
szyna jest krzyczącą koniecznością. 
Tego samego zdania jest Marcin Za-
wiła, prezydent Jeleniej Góry, który 
– jako przewodniczący Aglomeracji 

Jeleniogórskiej, skupiającej blisko 20 
gmin dolnośląskich (w tym dwóch 
wspomnianych) wystosował pismo 
w tej sprawie do ministra infrastruk-
tury i budownictwa oraz dyrektora 
Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg 
i Autostrad. – Nie można spokojnie 
i bezczynnie patrzeć na dynamicznie 
potężniejący ruch na tej drodze – po-
wiedział. – Dla Jeleniej Góry jest ona 
także ważna choćby dlatego, że turyści 
jadący w Karkonosze od strony przej-

We Wleniu

Znów pojawiła się jutrzenka…

Strażacy z OSP we Włosieniu są 
jedną z najstarszych jednostek tego 
typu na Pogórzu Izerskim. W tej 
miejscowości ochotnicy zebrali się 
tuż po przyjeździe, po II wojnie świa-
towej, kiedy fala repatriacji sprawiła, 
że zaludniły się tutejsze wsie.

Dziś członkowie OSP mają już no-
woczesny sprzęt i mogą być bardzo 
skuteczni w swojej pracy, ale we wło-
sieńskiej remizie, poza nowych samo-
chodem stoi też konny wóz strażacki 
z… 1913 roku. Wprawdzie już trudno 
zaprzęgnąć do niego konie, ale wszel-
kie mechanizmy tego urządzenia są 
wciąż sprawne i mogą służyć przy ga-
szeniu pożaru.

– Z końmi jest ten kłopot – wyja-
śnia członkini OSP we Włosieniu, 
pani Agnieszka – że ludzie, jeśli trzy-
mają te zwierzęta, to raczej „pod sio-
dło”, a nie do zaprzęgu, więc trzeba 
je specjalnie układać, żeby zechciały 
pociągnąć wóz. Jednak podczas po-
kazów okazuje się, że można szybciej 
podać wodę z tego konnego wozu, niż 
z instalacji zamontowanych na no-
woczesnym samochodzie. Chociaż… 
być może to sprawa ambicji naszych 

Sprawny i dziarski 

Stulatek we Włosieniu
strażaków, którzy są w stanie zmo-
bilizować się i pokazać, na co stać 
stulatka. Niestety – pompa ręczna 
wymaga obsługi aż sześciu silnych 
mężczyzn, co w przypadku poważne-
go pożaru mogłoby być kłopotliwe, 
a z pewnością bardziej wyczerpujące, 
niż używanie posiadanych przez nas 
pomp mechanicznych.

W konnym wozie, pieczołowicie 
zabezpieczonym w remizie sprawne 
są nie tylko urządzenia. Zachowa-
ła się też tabliczka, taki „pożarniczy 
PESEL”, który dowodzi stażu tego 
pojazdu.

– Szczęśliwie mijający rok był 
w miarę spokojny – powiedziała 
nam pani Agnieszka, jedna z kilku-
dziesięciu strażaków (strażaczek?) 

Wynikiem wyższym, niż hokejowy 
zakończył się mecz piłki nożnej jubi-
lata – Piasta Zawidów z oldboyami 
GKS Bełchatów. Rezultat 7:7 może 
nie świadczy najlepiej o możliwo-
ściach defensywnych obu drużyn, ale 
z pewnością komplementuje grę na-
pastników i dowodzi, że to spotkanie, 
aczkolwiek okazjonalne, było ostrą 
rywalizacją i nikt nie odpuszczał. 
Piast właśnie tej jesieni obchodzi ju-
bileusz 70-lecia istnienia.

Dla piłkarzy, szczególnie tych, 
którzy grali w Piaście przed kilku-
nastoma, czy kilkudziesięcioma laty 
jubileusz był z pewnością okazją do 
wspominków. Tym bardziej, że o ile 
w ostatnim czasie piłka telewizyjna 
zdominowała w dużej części wizję 
sportu w ogóle i zogniskowała uwagę 
na rozgrywkach międzynarodowych, 
to dawniej właśnie lokalna druży-
na była jednym z większych źródeł 
emocji. Dziś trudno wytłumaczyć 
młodym ludziom, zapatrzonym w za-
robki piłkarzy i w kwoty transferów, 
że o szczególnie efektownym golu 
piłkarza lokalnej drużyny fani sportu 
mogli rozprawiać tygodniami.

W gminach obszaru Partner-
stwa Izerskiego wchodzimy w ogóle 
w czas wartościowych jubileuszy, bo 

– Wszystkie dokumenty, niezbęd-
ne do wystąpienia o środki zewnętrz-
ne mamy już gotowe – usłyszeliśmy 
w Urzędzie Miasta w Zawidowie. – 
Najważniejszy, to Strategia Rozwo-
ju Miasta, ale są też Plan Odnowy 
Miejscowości, Lokalny Plan Rewita-
lizacji i in. 

Wspomniane dokumenty noszą 
nazwy, jakby odnosiły się wyłącznie 
do spraw miejskiej infrastruktury, 
ale w rzeczywistości za każdym za-
wartym w nich zapisem jest interes 
mieszkańców, bo realizacja nawet 
fragmentów planów, określanych 
w strategiach będzie miała oczywisty 
wpływ na komfort życia przysłowio-
wego „Kowalskiego”. Przykładem jest 
choćby Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej, którego realizacja wpłynie na 
czystość powietrza w mieście, które-
go centrum leży przecież w niecce 
niedużej kotliny.

I właśnie m.in. o owo centrum 
chodzi. Zawidów jest dynamicznie 
rozbudowuje, ale… w miejscach 
odległych od Rynku. O ile każdy 
wjeżdżający do miasta ma okazję 
widzieć nowe domy, albo co naj-
mniej odświeżone starannie elewa-
cje, to w centrum jest inaczej. Nie-
zwykle urokliwa zabudowa, Rynek, 
malowniczo „spływający” od strony 
obu stojących na wzgórzach kościo-
łów ma kapitalny, zabytkowy bruk 
bazaltowy, który można jeszcze co 
najwyżej zobaczyć w Lubomierzu, 
ale domy (niemal wszystkie już pry-
watne) nie wyglądają najlepiej. O ile 
jednak standard domów jest spra-
wą ich właścicieli, a władze miasta 
mogą co najwyżej ułatwiać dostęp 

Zawidów – dobre prognozy na jutro 
do dofinansowań remontów, o tyle 
zabudowa samego rynku wygląda 
mniej interesująco. Samorząd prze-
buduje w najbliższym czasie Rynek, 
ale może wydawać pieniądze tylko 
na własność wspólną, komunalną, to 
znaczy – powierzchnię placu. Swo-
imi domami muszą zająć się wspól-
noty mieszkaniowe. Jak to w efekcie 
wyjdzie – zobaczymy. 

– Będziemy podejmować różne 
inwestycje drogowe – powiedzia-
no w UM. – Po ubiegłorocznych 
remontach ulic Wilcza i Cmentar-
na, przyszedł czas na Skłodowskiej 
i Niecałą. Nie jest to tylko wymiana 
nawierzchni, remontowi podlega też 
infrastruktura podziemna, głównie 
wodociągowa, więc efektem będzie 

także inny standard życia miesz-
kańców. Podobnie, jak w przypadku 
planów rozbudowy sieci ścieżek ro-
werowych, systemu informacji prze-
strzennej, czy wdrożenia technologii 
e-usług, która dla wielu mieszkańców 
oznaczać będzie, że mnóstwo spraw 
będą mogli załatwić nie opuszczając 
swoich mieszkań.

W przyszłym roku najpewniej roz-
poczną się także prace rewitalizacyj-
ne m.in. parku im Jakuba Boehme, 
więc będzie to miało wpływ na inny 
standard rekreacji, podobnie, jak re-
alizacja kilku programów „miękkich”, 
dotyczących integracji społecznej, 
edukacji, współpracy międzynaro-
dowej, a także aktywizacji ruchowej, 
zarówno dzieci, jak i seniorów. 

bardzo wiele społecznych inicjatyw 
powstawało właśnie kilka, czy kil-
kanaście miesięcy po wojnie. To był 
okres, kiedy budowały się nie tylko 
zręby tożsamości lokalnej i organi-
zacje w rodzaju Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, 
zespołów śpiewaczych, itp. Niektóre 
z tych stowarzyszeń gasły po jakimś 
czasie, więc tym bardziej godna od-
notowania jest wytrwałość tych, któ-
re przeżyły i trudne czasy osadnictwa 
i budowy, jak i późniejsze – też nie-
łatwe – transformacji ustrojowej lat 
90-tych ub. wieku.

Jubilatowi – gratulujemy.

Dwie siódemki na 70-lecie

Jubileusz PIASTA Zawidów

Na skraju miasta, w drodze do 
Jeleniej Góry, naprzeciw bardziej 
znanych skał Szwajcarii Lwówec-
kiej piętrzą się Panieńskie Skały. 
To duży obszar skałek, ciągnący się 
na dystansie ok. 100 m, o szeroko-
ści ok. 15, a wysokości ok. 10 m od 
południa, a 3 do 5 m – od północy. 
Sformowany głównie w postaci am-
bon skalnych, oddzielonych wąskimi 
szczelinami powstającymi na skutek 
zwietrzeń partii bardziej spękanych. 
W środkowej części – skalny tunel. 
Wyraźnie wyizolowane ze stoliwa są 
trzy baszty skalne, mające podstawę 
zbliżoną do kwadratów (o wymia-
rach między 2 a 4 m) i wysokość od 
2,5 do 5 m.

W Panieńskich Skałach można 
znaleźć skalną grotę, owianą legen-
dami związanymi z rzekomym połą-
czeniem tego miejsca podziemnym 
przejściem do żeńskiego klasztoru 
w centrum miasta. „Panieńska Izdeb-
ka” (bo taką nazwę nadano grocie po 
jej odkryciu) miała służyć m.in. jako 
miejsce opieki nad chorymi i bied-

nymi, którymi tu właśnie zajmować 
się miały mniszki. Grota i podziem-
ne korytarze, których istnienia nie 
potwierdzają badania, miały być też 
miejscem schronienia kobiet w okre-
sach najazdów husyckich, którymi 
nękany był Lwówek Śląski.

Panieńskie Skały do 1945 r. miały 
status pomnika przyrody nieożywio-
nej. 

*
Stoliwo (według geomorfologów) – 

góra (bądź góry) o płaskim szczycie, 
typowa forma dla obszarów płyto-
wych. Stoliwo górskie powstaje, gdy 
warstwy skalne o wyższej podatno-
ści na erozję leżą poniżej warstw na 
erozję niepodatnych (na granitach, 
kwarcytach, itp.). Na Dolnym Śląsku 
jest to szczególnie widoczne w Górach 
Stołowych. Nasze Panieńskie Skały są 
jednak tego znakomitym przykładem 
i ciekawi budowy skał nie muszą ni-
gdzie daleko wyjeżdżać. 

Legenda i twarde (kamienne) realia

„Czyściochy”

Lubomierz otrzymał w roku 1291 
m.in. wiele przywilejów, poza na-
czelnym – prawami miejskimi. Inne 
były tylko dodatkiem, ale ważnym, 
jak choćby prawo łaźni. Dziś po 
ogólnodostępnych łaźniach śladu nie 
ma, ale mieszkańcy (nie tylko zresztą 
Lubomierza, dla ścisłości) upierają 
się, że skoro prawo jest przywilejem, 
to znaczy, że nie jest obowiązkiem. 
A przywilej należy szanować, to zna-
czy traktować oszczędnie.

Tak mogłoby być. To znaczy mo-
gło być lotnisko. Ale nie jest i chyba 
nie będzie. Sprawa jeżowskiego lot-
niska ogniskowała uwagę i emocje 
w 1933 roku, zachowała się na ten 
temat bardzo obfita korespondencja 
służbowa, którą prześledził uważnie 
Jacek Urbańczyk, historyk dziejów 
lotnictwa w Kotlinie Jeleniogór-
skiej.

Lotnisko w Jeleniej Górze po-
wstało nieco wcześniej, w końcu 
lat 20-tych, ale okazało się szybko, 
że nie zaspokajało ambicji inicjato-
rów latania pasażerskiego. Pomimo 
rozbudowy nadal nie odpowiadało 
wszystkim wymaganiom, więc – 
korzystając z dobrej atmosfery, jaką 
tworzono wokół robót publicznych 
na początku lat 30-tych XX w., kie-
dy Niemcy wyszły z kryzysu i szy-
kowały się do wojny – lobbowano za 
przeniesieniem lotniska do Jeżowa.

„Regularne loty samolotów typu 
Focke Wulf Mowe i Messerschmidt 
M 20 ( oba ok. 8 – 10 miejsc pasa-
żerskich – przyp. aut.) nie są moż-
liwe w Jeleniej Górze ze względu na 
wiatr boczny podczas lądowania”.

Potem wspominano także o jesz-
cze innych typach samolotów, m.in. 
Junkers F 13, które miały być wy-
cofane z ruchu lotniczego na rzecz 
większych, które – co oczywiste – 
wymagały większych lotnisk. Dyna-
micznie rozwijającą się koncepcję, 

którą „nakręcał” także szef lotniczej 
spółki Schlesische Luftfart A.G., 
informując w 1934 r. że utrzymuje 
linię Berlin – Hirschberg – Goerlitz 
– Dresden, ale jest zainteresowany 
rozwojem lotniska w rejonie Jele-
niej Góry wyhamowały… negocja-
cje z właścicielami działek, leżących 
w szeroko rozumianym obszarze dzi-
siejszego Zabobrza. Podyktowali oni 
takie ceny wykupu, że cała transakcja 
zaczęła być z góry nierentowna. A że 
z kolei mieszkańcy ówczesnych Gra-
bar byli też przeciwni przenosinom 
lotniska, bo widzieli w tym zagroże-
nie dla własnych, rozwijających się 
interesów – sprawa budowy nowego 
lotniska „przyschła”. Na niemal sto 
lat…

Budowa jeleniogórskiej dzielnicy 
Zabobrze, intensyfikowana w latach 
60-tych XX w. spowodowała, że dziś 
już „nie ma sprawy”, bo nie ma miej-
sca na budowę lotniska, o którym tak 
było głośno.

Wprawdzie co jakiś czas odży-
wa sprawa ewentualnego lotniska 
w innym miejscu Pogórza Izerskie-
go, w rejonie Starej Kamienicy, ale… 
uznawana jest za nierealną, głównie 
ze względów ekonomicznych. 

W Kotlinie i na Pogórzu powinno 
(na razie?) wystarczyć lotnisko w Je-
leniej Górze z dodatkowym lądowi-
skiem na Górze Szybowcowej, w gra-
nicach Jeżowa Sudeckiego. 

Marzenia się nie spełniają

Lotnisko w Jeżowie Sudeckim?Pasiecznik

Chmieleń

Nasz pilot w remizie – Pani Agnieszka
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mogli strofować nauczycieli, gdy ci 
się spóźniali. Słodka „zemsta” po 30 
latach ma swój smak.

Wpatrzeni w klasowe zdjęcia, po-
kazywane na dużym ekranie, rozpo-
znawali – nie bez trudu – siebie, ko-
legów i koleżanki. Ich wychowawcy 
odczytywali „tamte” listy obecności, 
a oni chórem potwierdzali obecność, 
albo absencję, albo też chórem mó-
wili – „nie żyje…”. I patrzyli po sobie 
z widocznym niedowierzaniem – jak 
to możliwe, przecież on był z naszej 
klasy… Momentami brzmiało to, jak 
apel poległych, póki ktoś nie powie-
dział o kolejnym zmarłym: – Niech 
żałuje, że go tu z nami nie ma – co 
pozwoliło na przyjęcie w innej, tro-
chę sztubackiej konwencji takiej wia-
domości, która przecież wstrząsnęła 
nimi wszystkimi naprawdę.

Nie od razu można było zrobić 
wspólne zdjęcie, bo kilkorga brako-
wało. Na pytanie – gdzie się szwen-
dają? – padła odpowiedź, że poszli do 
toalety. – Czy oni wciąż się boją przy 
nas palić? – pytali rozbawieni wycho-
wawcy. – Niepotrzebnie, nikogo już 
za to za uszy nie wytarmosimy…

Z pobłażaniem patrzyli na swo-
ich wychowanków, którzy zasiedli 
za stołami i zapanował gwar, jak za 
dawnych lat. – Znowu gadają – mó-
wili do siebie belfrzy. – Jakby się nie 
nagadali w szkole. O czym oni mogą 
tyle gadać, kiedy nie wiedzieli się 
trzydzieści lat? 

A oni gadali. Trochę wspominając, 
kto nosił filcową plakietkę „Wzoro-
wego ucznia”, kto zawsze miał obe-
rwany biały kołnierzyk przy niebie-
skim, uczniowskim fartuszku, a kto 
miał ten fartuszek porządnie odpra-
sowany. W końcu ktoś się przyznał, 
że to on rozerwał kieszeń kurtki 
kolegi w szatni, ale wtedy jakoś nie 
miał odwagi... Sprawę szybko objęto 
abolicją. Dziewczyny mówiły o tym, 
jak w mokrych trampkach biegały po 
śniegu za piłką, bo przecież szkoła 
sali gimnastycznej nie miała i to wła-
śnie była norma. Że nie było. O tym, 
kto dostał bukowym piórnikiem po 
łapach, i że się nie poskarżył w domu, 
bo ojciec by jeszcze raz przyłożył, 
jako że skoro nauczyciel ukarał, to 
znaczy – było za co. – A Motyka?! 
– dopytywała jego wychowawczyni – 
jest już trochę grzeczniejszy, czy dalej 
go nosi? 

Inni o tym, że już nie palą, albo że 
mocno się w tym ograniczają. I nie 
słodzą już, bo z cukrem we krwi są 
jakieś kłopoty. I o tym, że by się nie 
rozpoznali, ale kilka lat temu ich 
dzieci szły do komunii św., to była 
okazja, żeby się sobie przypomnieć.

Zapatrzeni i zasłuchani w siebie na-
wzajem nawet nie odnotowali faktu, 
że są pokoleniem, którego świadome 

– Dziś ja zrobię obiad – zapo-
wiedział Kacperek, co zastanowiło 
Ambrożego, bo wprawdzie Kac-
perek był bardzo pracowity, ale 
w kuchni się specjalnie nie udzie-
lał.

– A co będziemy jedli…? – spy-
tał podejrzliwie.

– Zupę ziemniaczaną, placki 
ziemniaczane, ziemniaki fasze-
rowane kaszą i takie tam, może 
dodam też ziemniaczaną sałat-
kę… – Kacperek nie był skory do 
odpowiedzi, ale już ta zirytowała 
Ambrożego.

– A na deser pewnie będzie 
kompot z krochmalu, czyli mąki 
ziemniaczanej ? – zapytał zgryźli-
wie Ambroży. – Ale będziemy mie-
li ucztę…, aż chce się żyć! To może 
zaprosisz gości z chlewika na taki 
bankiet?

Kacperek wcale nie rozzłościł 
na te uwagi, wręcz roześmiał się 
szeroko i powiedział: – Żebyś wie-
dział, że zaproszę gościa. I dopiero 
wtedy się zdziwisz.

Skrzaty ładnie zastawiły stół, 
Ambroży nawet nie śmiał pytać, 
kto będzie gościem, czekał na obiad 
i gościa z wielką niecierpliwością. 
I kiedy do ich chatki zapukał ktoś, 
pierwszy pobiegł do drzwi, żeby go 
powitać.

– Cieszę się, że mogę was po-
znać – powiedziała Ziemniaczana 
Panienka, pogodna dziewczyna 
z oczami tak przejrzystymi, jak 
płatki kwiatów kwitnących ziem-
niaków. – Przyznaję, że zaproszenie 
na taki obiad bardzo mnie zacie-
kawiło, bo w ziemniakach jestem 
wręcz zakochana.

Ambrożego zamurowało i może 
dlatego nic nie powiedział. Wo-
lał sobie nie wyobrażać miłości 
do ziemniaków. Szybko zasiedli 
do stołu, z którego równie szybko 
znikały kolejne dania, bo Kacperek 
spisał się świetnie.

Przy deserze (kompot był z wiśni, 
ale do tego Kacperek dodał karto-
flane ciasteczka) Ziemniaczana 

Opowieść o ziemniaku 
Panienka zapytała, czy skrzaty znają 
rozmaite tajemnice ziemniaka. Am-
broży już chciał burknąć, że niby jakie 
tajemnice może mieć taka bulwa, ale 
kochał sekretne opowieści, więc tylko 
otworzył szeroko oczy i zamienił się 
w słuch, podobnie jak Kacperek.

– Ziemniaki przyjechały do nas 
dopiero w XVI wieku – zaczęła Pa-
nienka. – Przywieźli je Hiszpanie po 
podboju krainy Inków w Ameryce 
Południowej, ale tego warzywa nikt 
nie polubił. Nawet głodni ludzie sta-
rali się nie jeść ziemniaków, chyba, że 
groziła im głodowa śmierć. Doszło do 
tego, że królowie, choćby Fryderyk II 
z Prus oficjalnie rozkazał zakładanie 
upraw ziemniaków. Chłopi zakładali, 
skoro taki był rozkaz, ale i tak ziem-
niaków nie jedli. Ziemniak zyskał 
popularność dopiero wtedy, kiedy za-
mknięto w więzieniu…. 

– Ziemniaka ?! – zapytał przerażo-
ny Ambroży, już widząc siebie w wię-
zieniu za to, że ziemniaków nie lubił.

– Nie – roześmiała się Panienka. 
– Prusacy, tocząc wojnę z Francją, 
zamknęli w więzieniu francuskiego 
żołnierza, lekarza wojskowego, An-
toine-Augustina Parmentiera i chcieli 
mu okazać wielką pogardę, więc da-
wali mu do jedzenia prawie wyłącznie 
ziemniaki, uznając, że to jedzenie dla 
świń. Wyszedł na wolność dopie-
ro po kilku latach, ale… zdrowiutki 
i w dobrej kondycji, lepszej, niż jego 
strażnicy więzienni. A że był też bo-
tanikiem, zaczął się zastanawiać, co 
było przyczyną jego świetnej kondy-
cji. I doszedł do wniosku, że to ziem-
niaczana dieta.

Po wojnie zaczął panować wielki 
głód, więc jego odkrycie wykorzy-
stał władca, który nakazał wydanie 
„Traktatu o uprawie i wykorzystaniu 
ziemniaków”. Dał naukowcowi kawał 
ziemi, by uprawiał te bulwy i je badał. 
Ludwik XVI przyjechał kiedyś na tę 
plantację osobiście, za wstążkę swego 
kapelusza przypiął kwiatki kwitną-
cych ziemniaków. Jego żona – Maria 
Antonina – ozdobiła tymi kwiatkami 
swoją suknię, za jej przykładem po-

szły damy dworu. Ziemniak trafił na 
królewskie stoły, ale dopiero w końcu 
XVIII w., ponad dwieście lat od swe-
go przyjazdu do Europy.

Prości ludzie jednak nadal nie 
chcieli ich jeść, więc Antoine za 
wiedzą króla zastosował fortel – ob-
sadził pole ziemniakami i obstawił 
je żołnierską wartą. Wojacy za dnia 
karabinami odpędzali chłopów, spra-
wiając wrażenie, że pilnują niezwykle 
cennej uprawy, ale… nocą – zgodnie 
z poleceniem – spali. Wtedy chłopi 
podkradali ziemniaki, żeby uprawiać 
je (skoro takie cenne) na własnych 
polach. Podstęp się udał, potrawy 
z ziemniaków szybko stały się po-
pularne w całej Europie. Ponoć po-
dobne metody zastosowali król Prus 
i caryca Rosji, Katarzyna.

Ambroży zamyślił się. – Jeśli ten 
Francuz – dumał głośno – wpadł na 
takie genialne odkrycie kiedy sie-
dział w więzieniu, więc nic nie robił, 
to może należy właśnie nic nie robić? 
Kiedy bowiem człowiek jest tak bar-
dzo zajęty, to brakuje czasu na myśle-
nie, więc…?

– A kiedy ty jesteś czymś tak bar-
dzo zajęty ? – roześmiał się Kacperek. 
– Przy twoim trybie życia powinieneś 
już mieć na koncie kilka wynalazków. 
Ambroży obraził się i zaczął skubać 
ciasteczka, zapominając o tym, że to 
ziemniaki. – Może rzeczywiście po-
winienem zająć się jakimiś odkrycia-
mi? – pomyślał. 

*

Ziemniaczane kwiaty zdobiły 
najcenniejszą francuską porcelanę 
za czasów Ludwika XVI, a portret 
naukowca, który za swoje odkrycie 
otrzymał najwyższe francuskie od-
znaczenie – Legię Honorową – wisi 
dziś w Wersalu. W rękach odkrywcy 
widać pęk ziemniaczanych kwiat-
ków… Jego pomniki stoją dziś w wie-
lu miejscach Francji, a w Paryżu, 
na jednej ze stacji metra stoi rzeźba 
przedstawiająca botanika rozdające-
go ziemniaki ubogim.

*
Ale jeszcze w 1748 r. francuscy le-

karze ostrzegali, że ziemniaki są groź-
ne, wywołują gazy i wzdęcia, a nawet 
mogą wywołać trąd. Ludwik XV na-
kazał likwidację upraw ze względów 
zdrowotnych.

*
Hierarchia kościelna przekony-

wała, że ziemniaki, skoro rosną pod 
ziemią, więc bliżej piekła, a pochodzą 
od pogan, to muszą być grzeszne, tym 
bardziej, że Pismo Święte o nich nie 
wspomina. Z pewnością dają wiedź-
mom siłę do całonocnych harców, do 
czego się wiedźmy zresztą przyzna-
wały. Faktem jest, że przyznawały się 
będąc na stosie, a w takim miejscu 
do wszystkiego człowiek chętniej się 
przyznaje. W strachu przed skutkami 
sadzenia ziemniaków nakazywano, 
że można je ewentualnie sadzić, ale 
wyłącznie Wielki Piątek i to po skro-
pieniu święconą wodą. 

*
W okresie waśni o sukcesję ba-

warską (1778-79) cesarz Józef II 
wprowadził swoje wojska do Bawarii, 
a Fryderyk Wielki – do Czech. Obie 
strony nie szukały okazji do bitew, 
a jedzenia, a że obie armie odcięte 
zostały od zaopatrzenia, więc i jedni 
i drudzy rozkradali kopce z ziemnia-
kami, chcąc jeść cokolwiek. Kiedy 
i ziemniaki się skończyły (a wcześniej 
zjedli je Prusacy)– władcy podpisali 
pokój, niekorzystny dla Frydery-
ka, a okres ten szyderczo zwany jest 
„wojną ziemniaczaną”.

*
Peruwiańczycy jadają ziemniaki 

ponoć od 8 tysięcy lat, a ziemniak 
tam służył też jako… miara czasu, 15 
min. Tyle bowiem było potrzebne, by 
ugotować jedną bulwę.

Kilka lat temu, trochę z przypadku, powstała książeczka „Opowieści skrzatów izer-
skich”, osnuta wokół postaci Ambrożego i Kacperka, dwóch skrzatów, żyjących gdzieś 
w wielkiej dziupli starego drzewa. Skrzaty miały swoje problemy, ale oba były bardzo 
ciekawskie i interesowały się wszystkim, co się dzieje na Pogórzu Izerskich. Pytały 
o wszystko – jak powstaje szkło i czy istnieją miękkie kamienie? Jak pszczoły znajdują 
drogę na pola kwitnącego rzepaku i dlaczego z jednej chmury pada deszcz, a z drugiej 
– nigdy? Rozmawiały o sóweczce – chuliganie i o pluszczu, maleńkim ptaszku, który 
buduje swoje gniazda za zasłoną wody, opadającej z wodospadów na izerskich poto-
kach. Pytały więc leśniczych, klimatologów, zielarzy, pszczelarzy i innych o wszystkie 
ich tajemnice i uzyskiwały ciekawe odpowiedzi.

Czytelnicy, którzy dostali do rąk pierwszą książeczkę, dopytywali o to, co dalej 
dzieje się ze skrzatami, powstała więc druga – o pająku, który splata swoją pajęczy-
nę z wielkich, słonecznych marzeń, o ziołach, o motylach, czerwonych czerwcach, 
o mrówkach i mrowiskach, i in. I zaczęło się – jedno z przedszkoli, w Mirsku przyję-
ło imię „Izerskich skrzatów”, pojawiły się pocztówki ze skrzatami, a na spotkaniach 
z dziećmi i dorosłymi zaczęli pojawiać się w swoich zielonych kubrakach i czerwo-
nych czapeczkach Kacperek i Ambroży. Witali się serdecznie ze wszystkimi, jak ze 
starymi znajomymi, co zresztą było słuszne – w końcu wielu ich znało właśnie z kart 
„Opowieści…” 

Skrzaty zaczęły coraz częściej odwiedzać różne instytucje. Ostatnio, w listopadzie 
Kacperek wziął udział w szkolnej akcji 

„Nawet skrzaty czytają dzieciom” 
zorganizowanej przez Szkołę Podstawową numer 2 w Świeradowie –Zdroju. Kacperek czytał bajki, opowiadał dzieciom o Pogórzu Izerskim i Unii Europejskiej. 

Uczniowie czynnie uczestniczyli w zajęciach, układali puzzle i opowiadali o naszym regionie. Gościliśmy również w Przedszkolu „Słoneczko” gdzie Skrzat opo-
wiedział bajkę o pszczołach i zachęcał dzieci do wspólnej zabawy. 

Serdecznie dziękuję pedagogom za zaproszenia, a wszystkim dzieciom za okazany uśmiech i miłe przyjęcie. 

Pozdrawiam – Skrzat Kacperek

To krótki liścik od Kacperka. A dla wszystkich zainteresowanych kolejnymi przygodami Kacperka i Ambrożego mamy dobrą wiadomość. Przygotowywana 
jest trzecia już część opowieści o ciekawskich skrzatach, które tym razem odwiedziły stary las i poznały tajemnice wielu drzew, ale też spotkały się z nietoperzami. 
A że skrzaty szukają ciekawych spraw w codziennym życiu, to zainteresowały się też, jakie to tajemnice ma zwyczajny na pozór ziemniak. Uchylamy rąbka tajem-
nicy i poniżej drukujemy opowieść właśnie o tym, którą wszyscy będą mogli przeczytać już niebawem w trzeciej części „Opowieści izerskich skrzatów”.

 

Zgorzeleckie to i owo 

Nowe światła
W roku 2016 w obszarze Gmi-

ny Zgorzelec powstało kilkanaście 
nowych obwodów oświetlenia dro-
gowego. Nowymi światłami mogą 
cieszyć się mieszkańcy Jerzmanek, 
Jędrzychowic, Kostrzyna, Koźmina, 
Łagowa, Osieka Łużyckiego, Po-
krzywnika, Przesieczan , Sławniko-
wic, Tylic i Gozdanina.

Nowe drogi
Ponad 500 tys. złotych kosztowa-

ła budowa dwóch odcinków dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych 
w Gminie Zgorzelec. Kilometr drogi 
zyskali rolnicy ze Sławnikowic. Nieco 
więcej – rolnicy z Tylic. Przebudowa 
obu tych odcinków dróg była współ-
finansowana przez budżet samej gmi-
ny oraz Terenowy Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

Gozdanin 
– na przyszły rok

Inwestycje drogowe czekają też 
mieszkańców Gozdanina. Ta droga 
wprawdzie nie ma statusu gminnej, 
a powiatowej, więc formalnym in-
westorem i beneficjentem dofinan-
sowania będzie Powiat Zgorzelecki, 
ale ze sporej kwoty 1,7 mln zł, jaką 
będzie kosztowała ta budowa aż 400 
tys. zł wyasygnuje ze swojego budże-
tu Gmina. Wkład własny umożliwi 
realizację tej inwestycji. 

Ćwiczenia w Trójcy
Uczniowie szkoły podstawowej 

w Trójcy mają od listopada br. pe-
łen komfort ćwiczeń na lekcjach wf, 
bowiem właśnie oddano im nowiut-
ką salę gimnastyczną. Do niedaw-
na mieli właściwie „salkę”, w której 
trudno było realizować program za-
jęć fizycznych, teraz mogą grać tak-
że w siatkówkę, koszykówkę i piłkę 
ręczną bez żadnych problemów. To 
spory wydatek, bo prawie 3,5 mln 
zł, ale większość 2.000.000 zł) pozy-
skano z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Dorośli, jeśli będą zazdro-
ścić dzieciom, zapewne też uzyskają 
zgodę na jakieś swoje zajęcia, by-
leby za wiele nie popsuli. Być może 
tu będą trenować sportowcy, którzy 
potem pobiją jakieś rekordy. Rekord 
w tempie budowy został pobity przy 
okazji powstawania tej Sali – budow-
lańcy wznieśli ją w niespełna rok. 

Można bez żadnej, najmniejszej 
przesady stwierdzić, że w obszarze 
Partnerstwa Izerskiego znajduje się 
komplet wszystkich atrakcji, jakie 
sobie może wyobrazić turysta, nawet 
najbardziej wymagający. Wycieczki 
piesze i rowerowe? – owszem. Kaja-
karstwo? – a jakże! Jazdy konne, wierz-
chem i bryczką? – czemu nie? Zabytki, 
sakralne i świeckie? To oczywistość. 
Tory do jazdy quadami? – pod Luba-
niem, w Jałowcu, nie ma z tym żad-
nych trudności. Można takie pytania 
mnożyć, wspominając o wędkarstwie, 

Jesteśmy KOMPLETNI!

Pogórze Izerskie – zimą atrakcyjne także
jeździe w hali na łyżwach, agroturysty-
ce, rowerach MTB, i innych. Jesteśmy 
w stanie wskazać wszystkim, łącznie 
z amatorami szybownictwa, lotnictwa 
i spadochroniarstwa miejsca i sposoby 
na realizację swoich pasji.

Ale przed nami sezon zimowy. 
W obszarze Partnerstwa Izerskiego 
terenem do „białego szaleństwa” jest 
nie tylko stok w Świeradowie-Zdroju 
i tamtejsza kolej gondolowa, ale 
przede wszystkim – ŁYSA GÓRA! 

To tutaj mamy do dyspozycji in-
struktorów dla początkujących i trasy 

na których szlify zdobywali późniejsi 
polscy olimpijczycy w narciarskich 
zjazdach!

Wprawdzie nie wszystkie z za-
znaczonych na mapce atrakcji będą 
dostępne już w najbliższym sezonie, 
niemniej rzetelna i pełna informacja 
w tej sprawie jest widoczna na stronie 
internetowej tego zimowego kombi-
natu sportu i rozrywki. Zapraszamy 
narciarzy z pełnym przekonaniem, 
że warto tu przyjechać choćby raz, bo 
potem sami będą powracać, już bez 
większych zachęt. 

Lepiej ćwiczyć wcześniej
Wójt Zgorzelca, Piotr Machaj prze-

kazał zgorzeleckim strażakom z PSP 
fantomy, niezbędne do ćwiczeń w ra-
townictwie drogowym i kataklizmo-
wym. Sprzęt ten został zakupiony do 
nauki i ćwiczeń w pomocy przed-
medycznej. Przez gmin Zgorzelec 
przebiega wiele ważnych dróg o cha-
rakterze międzynarodowym i okazji 
do kraks drogowych nie brakuje. Nie 
jest też wykluczone, że w przypadku 
innych zdarzeń, typu pożar, czy po-
wódź medyczne umiejętności straża-
ków też okażą się bardzo przydatne.

A z całą pewnością przydatny był 
pokaz sprawności w działaniach 
przedmedycznych, jaki zorganizo-
wano w przedszkolu „Krasnoludki” 
w Jędrzychowicach, bo dzieci miały 
okazję zobaczyć, w jaki sposób na-
leży opiekować się ludźmi, którym 
grozi utrata zdrowia czy życia. 

Gdy przychodzili na świat, Edward 
Gierek pytał: – Pomożecie? To było 
w 1971 r. Wtedy pojawiły się pierw-
sze kolorowe telewizory. Od roku 
nadawano już drugi program TVP, 
a Kazimierz Górski był trenerem 
reprezentacji Polski. Gdy ukończyli 
pierwszy rok życia, otwarto granicę 
do NRD, wprowadzono Kartę Na-
uczyciela, kody pocztowe… Gdy 
zostały im po ośmiu latach nauki 
raptem dwa miesiące szkoły podsta-
wowej (IV 1986) – wybuchł reaktor 
atomowy w Czarnobylu. W telewi-
zyjnej „dwójce” zaczęła się emisja 
„Teleekspresu”, a władza pozwoliła na 
pokazanie serialu „Alternatywy 4”. 
To oznaczało odwilż w pojmowaniu 
rzeczywistości. Wprawdzie nie bez 
kłopotów, bo 1 lutego tegoż roku 
wdrożono sprzedaż eksperymental-
ną mięsa na wolnym rynku, co oka-
zało się totalną klapą – nadal popyt 
był wyższy, niż podaż, a w większości 
sklepów mięsnych nagie haki i musz-
tarda sarepska świadczyły o tym, że 
coś poszło nie tak. Dziś swoim dzie-
ciom nie potrafią właściwie wyjaśnić 
– dlaczego tak było?

Absolwenci szkoły podstawowej 
w Starej Kamienicy z roku 1986 
postanowili zorganizować spotka-
nie po 30 latach. Szkołę wówczas 
kończyły trzy ósme klasy: a, b i c, co 
z dzisiejszego punktu widzenia jest 
tak samo słabo wyobrażalne, jak pu-
ste półki mięsnych sklepów. Trzy?! 
To tyle było tych dzieci?!

Nie wszyscy zdołali się rozpoznać, 
choć ściskali się radośnie, jakby roz-
stali się wczoraj. Potem – dyskretnie 
– wyjaśniali sobie, kto jest kim. – Ba-
wimy się do północy – zapowiedzia-
no – a potem ten, kto może, wycho-
dzi, reszta zostaje, póki nie odzyska 
sił…

Program spotkania absolwentów 
w Barcinku („U Haneczki”) był atrak-
cyjny, a menu – obfite. Ale przecież 
przyjechali z odległych stron, niektó-
rzy z zagranicy, nie dla wyszukanej 
kolacji, tylko dla siebie. Płonące kur-
czaki i inne frykasy robiły wrażenie, 
ale większe Wacek, któremu urósł 
brzuch, a ubyło włosów, czy Gośka, 
która teraz jest Wdowiak, ale dla nich 
zawsze będzie Maj.

Ściskali nauczycieli. I to nie było 
zdawkowe przywitanie, tylko realnie 
serdeczne. Wprawdzie za rosyjskim 
nie przepadali, a jednak rusycyst-
kę lubili. To się wtedy jakoś dało 
podzielić. Lubili też pana Kazia od 
historii, który już wtedy, choć nie 
było to całkiem bezpieczne dla nie-
go samego, wyjaśniał im, kto to był 
Bandera i gdzie leży Katyń, który 
oficjalnie wtedy w ogóle nie istniał. 
Na spotkaniu po 30 latach po raz 
pierwszy odwróciły się role – to oni 

życie przypadło na czas kilku rów-
noległych przełomów, w tym dwóch 
ustrojowych, bo po odwilży końca lat 
70-tych (chyba dziś trochę niedoce-
nianej), nadeszła rewolucyjna zmiana 
ustrojowa 1989. I edukacyjnego, bo 
przecież na początku ich nauki usi-
łowano wdrożyć system szkoły „dzie-
sięciolatki”, ale jakoś bez przekonania 
i skończyło się na ośmiu klasach. Ale 
i technologicznego, w każdej dzie-
dzinie życia, głównie w komunikacji. 
Gdy byli mali, to posiadanie eboni-
towego telefonu stacjonarnego było 
wyróżnikiem społecznego awansu. 
Gdy wchodzili w dorosłość – razem 
z nimi weszły „komórki”, a potem 
smartfony, palmtopy i inne cuda. Na 
marginesie – bardzo się tego wieczo-
ru przydały, bo kiedy na kilka chwil 

zgasło światło, to wszyscy włączyli 
owe wynalazki, i blaskiem ekranów 
przyświecali, by przy napełnianiu 
kieliszków nie zmarnowała się nawet 
jedna kropla.

Ale z drugiej strony – nie bra-
kowało nostalgii, gdy na wielkim 
ekranie, z pen drive’a wciśniętego 
do laptopa pojawiały się ich zdjęcia 
z lekcji, z meczu, tradycyjne klasowe 
albo zdjęcia z wpisów do pamiętni-
ków: „Jak się w życiu pociągi mija-
ją, tak i my poszukamy swych dróg, 
na malutkiej stacyjce wspomnień, 
może kiedyś spotkamy się znów…” 
– napisała jedna koleżanka drugiej 
w 1986 r. Spotkały się właśnie, życze-
nie się spełniło. Kto dziś ma pamięt-
nik?! Dziś, co najwyżej ktoś komuś 
prześle mema anonimowego autor-
stwa, których miliony krążą po necie 
i który będzie wyrzucony tak szybko 
z pamięci adresata i jego komputera, 
jak szybko tam trafił.

– Tamta szkoła była biedna i sza-
ra – powiedziała jedna z nauczycie-
lek – ale za to pełna ludzi, którzy ze 
sobą rozmawiali. To był okropny 

Absolwenci rocznika 1986 hałas, ale… Ta dzisiejsza jest pełna 
maszyn, a ludzie już nie potrafią bez 
nich ze sobą rozmawiać. Pojechałam 
niedawno przypadkiem z grupą mło-
dzieży na jakąś kilkudniową wyciecz-
kę. Kilka osób rozpakowało się, siedli 
na łóżkach, każdy z nich wyciągnął 
swoją komórkę i zaczęli pisać do ko-
goś smsy, jakby nikogo w pokoju nie 
było... Pięciu, czy sześciu chłopaków 
siedziało w jednym pokoju i żaden 
z nich do drugiego nie powiedział 
ani jednego słowa! Skoro nie mają 
sobie nic do powiedzenia, kiedy uczą 
się w jednej klasie, to czy będą mieli 
o czym rozmawiać po 30 latach od 
skończenia szkoły… To ja już wolę 
tamtą szkołę, i tamte hałasy, i tamte 
afery, chociaż wtedy wydawało mi 
się, że one są nie do wytrzymania.

Absolwenci rocznika 1986 ze Sta-
rej Kamienicy obiecali sobie, że spo-
tkają się znowu. Ale nie za dziesięć 
lat, tylko może za pięć, żeby się nie 
okazało, że znowu lista obecności 
jest krótsza, i znowu kogoś przy sto-
le zabraknie...
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Harmonogram wydawania „Ech 
Izerskich” w tym roku nie pozwala 
na – jak to dawniej bywało – doku-
mentację niemal wszystkich imprez 
dożynkowych w gminach Partner-
stwa Izerskiego. Ale dożynki, to 
wydarzenie, które miało przecież 
miejsce w okresie między poprzed-
nim, a bieżącym wydaniem „Ech”, 
więc postanowiliśmy – symbolicz-
nie – odnotować ten fakt, ilustrując 
to relacją z dożynek gminy Gryfów 
Śląski, które zostały zorganizowane 
w Krzewiach.

Warto jednak odnieść się nie tylko 
do samej imprezy, choć była zabawna 
i interesująca, ale do idei. Dożynki 
bowiem wpisane są w scenariusz ży-
cia polskiej wsi, ale owo życie się dy-
namicznie zmienia. To widać, że po 
pierwsze – mieszkańcami wsi są coraz 
częściej mieszczuchy, którzy na wsi 

szukają spokoju, więc z rolnictwem 
mają tyle wspólnego, że widzą cudze 
miedze za swoim oknem. Po drugie 
– wieś się podzieliła wedle stopnia 
zamożności i o ile dawniej wszyscy 
klepali wspólną biedę, to teraz jedni 
(bogatsi) bywają sponsorami działań 
drugich (mniej zamożnych), a ten 
podział czasami jest bardziej, a cza-
sami – mniej widoczny.

Skądinąd zabawne jest, że dożynki, 
przedsięwzięcie z gruntu pogańskie 

w swoim rodowodzie, bo plony były 
poświęcane bóstwom, choćby Peru-
nowi i Swarożycowi, dopiero później 
przeniesione zostały z ostatnich dni 
września, na połowę sierpnia, już 
z błogosławieństwem Kościoła na 
święto Matki Boskiej Zielnej (15.08). 
Teraz odbywają się już w zależno-
ści od fantazji i kalendarza imprez 
w każdej z gmin z osobna.

Zresztą dożynki zyskały już na po-
czątku XX wieku rangę państwową 
i to z najwyższej półki, bo od 1927 
r. patronem dożynek polskich został 
prezydent Ignacy Mościcki. Po wo-
jennej i powojennej przerwie trady-
cja dożynek „prezydenckich” odżyła 
w roku 2000. A poza tym – dożynki 

sołeckie, gminne, powiatowe, woje-
wódzkie, a równolegle – diecezjalne, 
czy – centralne – odbywane na Jasnej 
Górze. Amator dożynek może wy-
bierać i przez co najmniej kilka ty-
godni żywić się dożynkowym jadłem 
w każdy kolejny weekend.

W gryfowskich dożynkach wystą-
piły wszystkie obowiązkowe elemen-

ty tej imprezy – dożynkowa msza, 
dożynkowe wieńce, starostowie do-
żynek, pokaz dziecięcych talentów, 
przekazanie symbolicznego bochna, 
dmuchany zamek, księża z parafii 
w komplecie, poczęstunek, odzna-
czenia dla wyróżnionych, kiermasz 
wyrobów rękodzielniczych, spon-
sorzy i ich beneficjenci… W odróż-
nieniu od wielu imprez tego typu na 
Pogórzu w Krzewiach burmistrz O. 
Poniźnik zadbał – jak co roku – by 
w trakcie gminnych dożynek odbył 
się jakiś pokaz sprawności przypisa-
ny tradycji wsi.

W tym roku klepano kosy na bab-
ce. (dla niewtajemniczonych – tej 
babki nie należy kojarzyć z dojrzałą 
kobietą, a z metalowym kołkiem, na 
którym kładzie się ostrze kosy, by 
młotkiem nadać jej szlif. Do konkur-
su stanęło kilku sprawnych i z prak-
tyka, więc klepanie przebiegło bez 
większych wypadków. Potem po-
szło już gładko, aczkolwiek pogoda 
utrudniła harce przy muzyce, która 
w założeniu miała być do późnej 
nocy.

Podobnie przebiegały inne dożyn-
ki, na niektórych wójtowie i burmi-
strzowie decydowali się osobiście 
śpiewać rozmaite piosenki i pieśni, 
co u jednych budziło podziw, u in-
nych – zgrozę, a wszystkim dawało 
okazję do plotkowania o imprezie 
jeszcze przez długie dni.

Zdecydowanie – dożynki, jako 
symboliczna meta letniej pracy rol-
ników są wydarzeniem, bez którego 
trudno sobie wyobrazić schyłek lata 
na wsi. I w telewizji. Pozostaje pyta-
nie – nad czym powinni się zadymać 
scenarzyści takich imprez, by kolejne 
nie były nazbyt konwencjonalne? Już 
bowiem nie wystarczy zmiana po-
legająca na tym, że zamiast snopów 
stawia się przy dożynkowej bramie 
słomiane baloty. Gryfowska impre-
za daje sugestię, jak można zmikso-
wać wiejskie tradycje z elementami 
współczesności. Warto podglądać. 

Dożynki 2016
Z d ar z y ł o  s i ę  l at e m . . .

Zjechali nie tylko z Pogórza, ale 
i z całego Śląska. Nie tylko z miejsco-
wości dolnośląskich, bo widzieliśmy 
też rękodzielników aż z Opola. Ko-
lejny Festiwal Smaków i Rękodzieła 
na Pogórzu Izerskim, poprzedzający 
odbywającą się dzień później, nie-
dzielną XVIII Galę Izerską był znowu 
interesującym spotkaniem, w trakcie 
którego prezentowali się artyści i… 
zwolennicy kuchni.

W dodatku w „segmencie gastro-
nomicznym” stworzono nową formu-
łę kulinarną – połączono ideę „fast 

food” i „slow food”, co się chyba 
nikomu wcześniej nie udało. Chce-
my przypomnieć, że „slow food”, 
to rodzaj celebrowania dobrego je-
dzenia, a „fast” – to idea szybkich 
przekąsek. Pierogi domowe należą 
do kategorii celebrowania, ale skoro 
rozegrany został konkurs przygoto-
wywania pierogów „na czas” i zgra-
ne dwuosobowe zespoły zdołały 
w niespełna 20 minut przygotować 
niemal… sto pierogów z rozmaitym 
farszem, to można uznać, że takie 
„fast-pierogi” można (przynajmniej 
w pewnym tego słowa znaczeniu) 
po części zakwalifikować do „fast 
food’ów”. 

Były też inne atrakcje, w tym pró-
ba nawiązania do tradycji sprzed 
ponad pół wieku, to znaczy do za-
jęcia znanego w swoim czasie pod 
określeniem „darcie pierza”. Nauko-
wo – to oddzieranie „chorągiewek” 
pióra od jego stosiny, żeby tę miękką 

część pióra przeznaczyć na wypełnia-
nie poduszek i pierzyn. Pierze darły 
gospodynie jeszcze w latach 70-tych 
ub. wieku, wypełniając tym zajęciem 
długie, zimowe wieczory, a pierzem – 
wspomniane poduchy, podśpiewując 

sobie przy tej okazji. Pokazowe „dar-
cie” zorganizowano na placu pełnym 
słońca, w środku lata, bez śpiewów, 
ale za to z tłumaczeniem przygod-
nym „widzkom” na czym to zajęcie 
polega. Zastanawiające, że podcho-
dzące do kręgu osób drących pióra 
kobiety w wieku 30 – 40 lat w ogóle 

nie kojarzyły po co to jest, a na infor-
mację, że wypełni się „tym” podusz-
ki i pierzyny reagowały zdumieniem 

i niedowierzaniem, bo mało kto wie, 
co to jest pierzyna, a poduszki się 
dziś wypełnia jakimś sztucznymi 
wynalazkami, więc pierze, czy puch 
w poduszkach jest rodzajem abstrak-
cji. Nikt dziś przecież nie wykłada 
pierzyn i poduch w zgrabną pira-
midkę na okazałym łożu, tylko wrzu-
camy wszystko do skrzyni wersalki. 

A przecież właśnie te piramidki były 
dumą gospodyń, bo stanowiły ozna-
kę zamożności domu.

To historia, jak się okazuje – nie-
znana. Dlatego fakt przypomnienia, 
że pierze, głównie gęsie, było swego 
czasu wypełniaczem pierzyn – jest 
ważne. Być może Festiwal, zmienia-
jąc nieco formułę, mógłby być także 
prezentacją elementów tradycji wiej-
skich, znikających w niepamięci?

Festiwal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu IzerskimZ d ar z y ł o  s i ę  l at e m . . .

Między wieżą widokową na Wzgó-
rzu Krzywoustego (jeszcze na skra-
ju Jeleniej Góry), a Wieżą Książęcą 
w Siedlęcinie (to już w granicach 
Partnerstwa Izerskiego, bo w gminie 
Jeżów Sudecki) dystans jest niewiel-
ki – raptem 4 km. Ale w tym obsza-
rze jest tyle atrakcji, że niejeden cały 
powiat w Polsce nie zebrałby nawet 
połowy z nich na całym swoim ob-
szarze. Podjęliśmy się przeprowa-
dzenia rozmów z kilkoma osobami, 
zafascynowanymi Borowym Jarem. 
A od początku…

– Musimy się cofnąć o… kilka 
MILIONÓW lat – powiedział Piotr 
Migoń z Uniwersytetu Wrocławskie-
go – by zrozumieć, jak w ogóle po-
wstał Borowy Jar, bo jego istnienie 

jest z punktu widzenia geomorfologii 
nielogiczne! Otóż dziś Bóbr płynie 
między dwoma wzgórzami, Siodło 
i Gapy, przebijając się przez bar-
dzo twarde skały. A przecież mógł-
by omijać ten wąwóz i płynąć sobie 
wygodnie, jak to robią rzeki, żłobiąc 
miękkie podłoże, niemal równolegle 
do dzisiejszej drogi z Jeleniej Góry do 
Wlenia. Warto wiedzieć, że tak wła-
śnie płynął, ale jakieś dwa miliony lat 
temu, w epoce plejstocenu lądolód, 
spływający z kierunku Szwecji za-
mknął mu koryto, wręcz „zakorko-
wał tę rzekę i Bóbr musiał sobie zna-
leźć inną drogę. Wybrał – bo rzeki 
są mądre – najbliższą opcję, między 
Siodłem, a Gapami. Ochłodzenie kli-
matu trwało (jak na historię świata) 
niedługo, raptem kilka tysięcy lat. 
Lądolód cofnął się, ale Bóbr już nie 
zmienił swojej drogi, stąd rzeka od 
tamtego czasu przeciska się między 
skałami. Ale to jest kapitalna okazja 
dla geomorfologów, żeby tutaj bada-
li skalne żyły diabazowe (bazaltowe) 
przed kilkuset milionów lat, a dla 
przedsiębiorców z branży, by tworzy-
li programy geologiczne, geomorfo-
logiczne, budując fundamenty pod 
modną współcześnie geoturystykę.

– Proponujemy cofnąć się zdecy-
dowanie mniej – powiedzieli Prze-
mysław Nocuń i Radomir Komsta, 
fani Wieży Książęcej w Siedlęcinie 
– raptem o 700 lat. – Wtedy bowiem, 
ok. roku 1313, Henryk I Jaworski oraz 
jego żona Agnieszka Przemyślicka 
(Czeska) zdecydowali się na budowę 
Wieży. Dzięki współczesnej techno-

logii (dendrochronologii) ustalono 
ponad wszelką wątpliwość, że jodły 
i świerki, z których powstawała (poza 
kamieniami) Wieża, zostały ścięte 
w latach 1313 – 1316. Można nawet 
określić, że niektóre z nich były ścię-
te wiosną 1313 roku. Faktem jest, że 
wiele trzeba było wymienić i te młod-
sze (w stropach III kondygnacji) po-
chodzą z lat 1576/77 (też mają „swoje 
lata”). Ciekawe są detale Wieży, choć-
by drewniane rygle z drzwi w par-
terze. Zostały wykonane z drewna 
XIV-wiecznego i są najstarszymi 
z zachowanych takich urządzeń 
w Polsce. W ogóle Wieża w Siedlęci-
nie jest najlepiej zachowanym takim 
obiektem, w jej wnętrzach jest naj-
starsze malowidło ścienne o tematy-
ce świeckiej w Polsce, nieopodal od-
kryliśmy ślady drogi mającej prawie 
500 lat. A konstrukcja wnętrz Wieży 
jest dziś już w pełni czytelna – wiado-
mo, gdzie mieszkał książę, gdzie jego 
giermek i służba, jak gotowano, gdzie 
była kaplica (bo przecież książę nie 
chadzał na msze do kościoła parafial-
nego), gdzie był wykusz latrynowy 
(nie chadzał w krzaki „za potrzebą”), 
itp., itd. Sama opowieść o malowidle 

– to jest cała książka, bo symbolika 
tej legendy o występnej miłości ryce-
rza króla Artura, Lancelota z Jeziora, 
do królewskiej małżonki, lady Gi-
nevry, przetykana m.in. postacią św. 
Krzysztofa, który tu występuje i jako 
patron podróżnych (bo Wieża strze-
gła brodu na Bobrze), i jako symbol 
wierności i posłuszeństwa – warta 
jest długiej opowieści.

– Proponowałbym nie tak odległe 
wędrówki w przeszłość – stwierdził 
Eugeniusz Gronostaj, bardziej zainte-
resowany historią nowożytną. – Swe-
go bowiem czasu, a było to w XVII, 
XVIII i XIX w. wzgórza okalające 
Borowy Jar stały się miejscem, gdzie 
ludzie z okolicznych miast kochali 
wypoczywać. Stworzono tu, na wzór 
starogrecki, zabudowę mitycznego 
Parnasu i Helikonu. Jeleniogórski 
nauczyciel, Daniel Stoppe ze swoimi 
podopiecznymi zbudował tu właśnie 
Parnas, a przewodnik po późniejszym 
Helikonie napisał Immanuel Krahm 
w 1796 r. Helikon – to już dzieło jed-
nego z jeleniogórskich burmistrzów, 
Johanna Schoenau, który stworzył to 
miejsce w 1794 r. Ludzie bardzo lu-
bili te tereny, ubóstwiali spacery, a że 
ten czas był okresem romantycznych 
uniesień, to tworzono punkty wido-
kowe, łączone ścieżkami mającymi 
i swoje nazwy, i przesłania – Ścieżka 
Miłości, Ścieżka Nimf, Ścieżka Po-
etów, Ścieżka Kobiet… Na skałach, 
m.in. Gibraltar i Trafalgar przesia-

dywano spoglądając w dół Borowego 
Jaru. Dziś odtwarzamy niektóre ścież-
ki, a istniejący w tym obszarze Park 
Krajobrazowy Doliny Bobru znowu 
jest inicjatorem pisania przewodni-
ków o tematyce daleko szerszej, niż te, 
autorstwa Krahma.

– Cofnąłbym się jeszcze mniej 
– powiedział Ryszard Turek, repre-
zentujący firmę Tauron, EkoEnergia. 
– Dokładnie do roku 1923. Wówczas 
w miejscu gdzie dawniej był młyn 
wodny, a później – tartak powstała 
pierwsza na tym odcinku rzeki elek-
trownia wodna. Na wyspie, w miejscu 
nazywanym Koniec Świata istniała 
papiernia, produkująca papier dla 
dynamicznie rozwijających się wów-
czas drukarń. Elektrownia dostar-
czała energię „czystą”, bo z wody aż 
do 1 lipca 2016 r. Została zamknięta 
niespełna pół roku temu, bo jej ma-
szyny są już bardzo przestarzałe. Ale 
elektrownia nie zniknie, niektóre 
urządzenia energetyki wodnej po-
służą nam do stworzenia stałej eks-
pozycji muzealnej, więc zapraszamy 
turystów zainteresowanych tą branżą. 
I to nie jest tak, że likwidujemy wodną 
energetykę w Borowym Jarze. Ta za-
mknięta elektrownia – Bobrowice III 
– była tylko jedną z czterech tu pra-
cujących, pozostały nadal dwie stare 
– Bobrowice I (1925), Bobrowice II 
(1932) i najnowsza nasza – Bobrowice 
IV z 2008 r. Borowy Jar, to źródło czy-
stej energii.

– Powtórzę i potwierdzę tę opi-
nię – podtrzymał tezę Dariusz Milko 
z Karkonoskiej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Jeleniej Górze – ale zupełnie 
inaczej ją rozumiem. Otóż Borowy 
Jar, z punktu widzenia fizjologa jest 
kapitalnym miejscem, by i młodsi, 
i dojrzali ludzie w formie prostych 
spacerów utrzymywali jak najdłużej 

Borowy Jar – bogactwo z każdego punktu widzenia

Od wieży do wieży
swoją kondycję fizyczną, czerpali stąd 
energię. Każdy człowiek, który chce 
zdrowo żyć, musi codziennie wyko-
nać nie mniej niż 10 – 12 tys. kroków. 
Oczywiście, należy w to wliczyć też 
chodzenie po mieszkaniu, do sklepu, 
itp., ale na tamtych trasach trudno te 
10 tysięcy osiągnąć. A skoro, jak wy-
liczono, Borowy Jar ma długość ok. 4 
km, to dodając do tego choćby spacer 
do centrum Jeleniej Góry osiągamy 
właśnie ten pożądany dystans. Po-
winniśmy przy niespiesznym space-
rze „spalić” do 400 kcal. Ale możemy 
też jeździć rowerem, bo tędy wiedzie 
ścieżka rowerowa. Jeśli nasza prze-
ciętna szybkość będzie oscylowała 
wokół 16 km/h, to spalimy też ok. 
200 kcal. Dodatkowo możemy poko-
nać schodki na kładkę ze schroniska 
„Perła Zachodu” na drugą stronę 
zalewu, co z grubsza powinno zużyć 
ok. 100 kcal i ta dawka fizycznego 
wysiłku z pewnością pomoże nam 
w utrzymaniu kondycji i zdrowia.

Do dyskusji włączyli się wspinacze. 
Skałki w Borowym Jarze są bowiem 
wymarzonym – jak twierdzą – miej-
scem do aktywności w tym wzglę-
dzie. Usiłował nas przekonać także 
Andrzej Mateusiak z PTTK o tym, że 
i kajakarze mogliby coś powiedzieć 
na temat atrakcji wspływie Bobrem 
właśnie Borowym Jarem. Ich opo-
wiadania o trasach wspinaczkowych 
i kajakowych zwarach pozostawimy 
jednak do kolejnego numeru „Ech 
Izerskich”, bo to całkiem osobna 
i atrakcyjna opowieść. 

Można więc jedno powiedzieć 
z pewnością – są powody, by Boro-
wy Jar stał się celem wielu wycieczek 
dla osób o tak przeróżnych zaintere-
sowaniach, jakich spełnienie trudno 
sobie wyobrazić w jednym miejscu.

A jednak optymistycznie…

We Włosieniu
W ostatnim wydaniu „Ech Izer-

skich” pisaliśmy o pałacu we Włosie-
niu, a właściwie o jego ruinach, które 
– po pożarze przed niemal 30 laty – 
straszą do dziś. Pisaliśmy, że szcząt-
ki murów sterczą w zapuszczonym 
parku, a przepisy tworzą dla nowych 
właścicieli dżunglę nie do przebycia, 
bowiem nie mogą dokupić kilkuna-
stu hektarów gruntu potrzebnych im 
do realizacji planów odbudowy.

W niemal części informacje sprzed 
roku są już – na szczęście – nieaktual-
ne. We Włosieniu sporo się zmieniło. 
Usunięto zakrzaczenia w parku, któ-

ry został efektownie „prześwietlony”, 
trwają pomimo niezbyt sprzyjają-
cych warunków, prace porządkowe. 
Widać pierwsze efekty odbudowy 
murów. Wprawdzie sam pałac będzie 
wymagał jeszcze trudno wyobrażal-
nych nakładów, ale skala już poczy-
nionych prac dowodzi, że właściciele 
są zdeterminowani i za kilka lat nikt 
już nie zdoła poznać tego miejsca, 
bo zmieni się na lepsze. Sukcesu ży-
czymy właścicielom, a Czytelnikom 
obiecujemy, że w kolejnym wydaniu 
„Ech Izerskich” powrócimy do spra-
wy, mając nadzieję zaprezentować 
wizualizację tego miejsca po docelo-
wej rewitalizacji. 

Nieopodal Mirska

Geopark gościnny 

Geopark, czyli bardzo interesująca 
ścieżka dla amatorów podziemnej 
turystyki, jest popularny wśród wie-
lu turystów odwiedzających Pogórze 
Izerskie. Wprawdzie od początku li-
stopada do początku maja trasa pod-
ziemna jest zamknięta, ale w sezonie 
letnim zajrzeli tam liczni. I to nie 
tylko z Polski, Czech i Niemiec oraz 
innych krajów europejskich. Gość-
mi podziemnej trasy, ciekawymi jak 
wyglądało tutejsze górnictwo krusz-
ców przed wiekami byli też ostatnio 
Amerykanie, Tajowie, Chińczycy 
i jako przedstawiciele Ameryki Połu-
dniowej – także turyści z Wenezueli. 
Aż korci zadanie pytania – czy miesz-
kańcy Gryfowa Śląskiego, Leśnej, Za-
widowa czy Sulikowa też już odwie-
dzili geopark? Mamy pewne obawy, 
że znamy (niedobrą) odpowiedź na 
to pytanie…

Co dziesiąty – zginął

„Zdziesiątkowani” – to nie 
było puste określenie w czasach 
I wojny światowej w stosunku do 
mieszkańców Lubomierza, którzy 
zostali wcieleni do armii i poszli 
na front. Ze 123 poborowych zgi-
nęło dwunastu, niemal faktycznie 
co dziesiąty… Po ofiarach I wojny 
światowej w podlubomierskich 
wsiach zostały już tylko pomniki.
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To ostatni moment żeby uchwycić powojen-
ną historię Stankowic. Takiego zdania są człon-
kowie stowarzyszenia „Razem Możemy Więcej” 
ze Stankowic, którzy uczestniczą w projekcie 
„Stankowice. Miejsce, ludzie, historia”. Zresz-
tą nie tylko stankowiczanie zaangażowali się 
w działanie na wsi.

Wszystko zaczęło się w maju br. od etnuzja-
stycznego spotkania w świetlicy wiejskiej. Była 
wtedy mowa o ogólnopolskim ruchu archiwów 
społecznych, oddolnych działaniach dokumen-
tujących loklane historie i stankowiczanie dali 
się ponieść pozytywnemu przekazowi. Zgłosiło 
się kilka osób gotowych przeprowadzać wywia-
dy z najstarszymi mieszkańcami Stankowic. 
Odbyliśmy szkolenie na temat sposobów pro-
wadzenia wywiadów biograficznych i ruszyli-
śmy w teren.

Na początku chodziło o to, żeby ze wspo-
mnień naszych seniorów wyłuskać opowieść 
o tej wielkiej historii – wojnie, przesiedleniach, 
staliniżmie, komunistycznych brakach i trans-
fromacji '89 w jej loklanym, stankowickim wy-
miarze. Dotknąć wielkiej historii, o której się 
czyta w podręcznkach przez konkretne sytuacje 
i ludzi, którzy je przeżyli. Później okazało się, że 
interesujące są nie tylko wydarzenia, w jakich 
brały udział osoby starsze ze Stankowic, ale 
imponujący jest również ich sposób radzenia 
sobie z tym, co przyniósł im los. Z wywiadu na 
wywiad coraz głębiej wchodziliśmy w powo-
jenną historię wsi, ale odkrywaliśmy również 
wigor starszych stankowiczan, ich pracowitość, 
pogodę ducha, towarzyską naturę i niesamowi-
tą pamięć.

Znakomita część powojennych mieszkańców 
Stankowic to „repatrianci” zza Buga, przede 
wszystkim z miasteczka Barysz (dziś wieś) 
w powiecie buczackim w byłym wojewódz-
twie tarnopolskim i ze wsi Plebanówka, powiat 
Trembowla również w byłym województwie 
tarnopolskim. Większość naszych rozmówców 
przyjechała do Stankowic jako dzieci. Ci z Ple-
banówki dotarli na Dolny Śląsk pierwsi, latem 
1945, ci z Barysza na Wszytkich Świętych tego 
samego roku. W ich pamięci zapisały się żywo 
niemieckie zabawki i zabawy z niemieckimi 
rówieśnikami, którzy do lata nastepnego roku 
mieszkali wspólnie z nimi w Stankowicach. 
Każdy z naszych rozmówców o niemieckich ro-
dzinach, z którymi przyszło im żyć pod jednym 
dachem mówi „nasi Niemcy”, pamiętają ich 
imiona, czasem przechowują zdjęcia. Te dzie-

cięce znajomości przetrwały w jednym przy-
padku do dziś – Juergen Dobrzykowski (jego 
dziadek przyjechał z Jugosławii do budowy 
tamy w Złotnikach i tu się ożenił, stąd swojsko 
brzmiące nazwisko) przyjeżdża na wakacje do 
Stankowic co roku i zatrzymuje się u rodziny, 
z którą mieszkał jako mały chłopiec. 

Dzieki tym rozmowom wiemy już gdzie 
w Stankowicah po wojnie działały piekarnia, 
rzeźnia i kuźnia. I kto był pierwszym powo-
jennym nauczycielem w stankowickiej szkole. 
Opowieści zebraliśmy bez liku.

We wszystkich wywiadach przewijał się wą-
tek zabaw, jakie urządzano po wojnie w Stanko-
wicach. Dużo nie trzeba było – czasem wystar-
czyła tylko większa sień i już zaczynały się tańce 
i śpiewy. Nieodzowna natomiast była muzyka – 
zawsze znalazł się jakiś akordeonista, jak nie ze 
Stankowic to z sasiednich wsi, był też bębniarz, 
czasem skrzypek i trębacz. Na zabawy schodzi-
ła się cała wieś – „z samej góry szli, wszystko, 
małżeństwa, starzy, młodzi” (p. Irena Tarka). Na 
zabawy czekano niecierpliwie – „Bo za młodu 
zawsze czekało się na niedzielę, bo zawsze będą 
grać, zawsze coś. To ten tydzień był długi. Oj, 
już kiedy będzie ta niedziela! Zaraz będzie jakaś 
zabawa. A teraz już ni stąd ni zowąd już sobota, 
już niedziela. I ani zabawy, ani nic” (p. Józef Ro-
zembajger). Wspomiano również pikniki nad 
Jeziorem Leśniańskim: „… i po obiedzie my 
wszyscy z wózkami, z dziećmi, my wszyscy szli 
bezwarunkowo nad jezioro. Brali sobie chłopy 
jakieś piweczko, my tam sobie jakieś słodycze, 
każda coś tam upiekła, my sobie taki biwak nad 
jeziorem robili, że nie wiem. Siedzieli, gościli-
śmy się razem i mieliśmy czas! I ludzie się spo-
tykali!” (p. Maria Gruba).

Z Zamkiem Czocha łączą Stankowice wie-
lowiekowe relacje. W opowieściach naszych 
seniorów również nie zabrakło Zamku Czocha, 
tym bardziej, że kilka osób z naszych rozmów-

ców tam pracowało. Pani Maria Gruba prowa-
dziła na Zamku najpierw bibilotekę, a potem 
pracowała w kawiarni. Tak wspomina te czasy: 
„Wtedy w bibliotece pracowałam prawie 7 lat. 
Miałam 4 godziny zajęcia z dziećmi. Wczaso-
wicze jechali na wycieczkę, a ja miałam z nimi 
różne [zajęcia], i klocki workami, i przeźrocza 
i wycieczki i konkursy, i co tylko musiałam wy-
myślać […]. Kursy miałam przeszkolone już 
trochę, działy porobiłam w tej bibliotece. Taki 
był bałagan, elegancko wyprowadziłam. Mia-
łam na razie dużo, bo 6 tysięcy książek. […] 
Miałam dział historyczny to były ładne książki 

„Rolls royce wśród zabytków sztuki Dolne-
go Śląska” – to zdanie określające malowidło 
na ambonie w kościele w Stankowicach z pew-
nością zapisane zostałoby w wiejskiej kronice, 
gdyby Stankowice taką kronikę prowadziły. Pa-
dło ono z ust Andrzeja Wilka, historyka sztuki 
i przewodnika, który w niedzielę 11 września 
poprowadził spacer po wsi, opowiadając o za-
bytkach i przedwojennej historii miejscowości. 

Kościół był pierwszym obiektem, którego 
tajemnice odkrywaliśmy. To zdecydowanie 
zabytek największej wagi we wsi – wzmianki 
o nim napotykamy już w tekstach z XIV wie-
ku. Przez wieki był używany przez właścicieli 

Zamku Czocha i przez nich dotowany. To wła-
śnie Abraham von Nostitz należący do rodu, 
w rękach którego Zamek Czocha znajdował 
się przez długie 250 lat był przedstawiony na 
malowanym na drewnie ołtarzu. Ołtarz z wi-
zerunkiem Nostitza z żonami podczas komunii 
świętej na początku umieszczony był w koście-
le w Stankowicach, następnie trafił do kaplicy 
w Zamku Czocha, a dzisiaj można go oglądać 
w muzeum Keisertrutz w Gorlitz. Związki moż-
nych rodów rycerskich z kościołem w Stanko-
wicach potwierdzają liczne epitafia ustawione 
w wokół kościoła. Pierwsze płyty powstały już 
w XVI w.!

„Czarci Młyn” w Świeradowie-
Zdroju (a precyzyjnie – w Czernia-
wie, będącej dziś częścią znanego 
uzdrowiska) jest jedynym w regio-
nie, który zachował większość ma-
szyn i urządzeń z okresu, w którym 
powstawał, to znaczy z roku 1890. 
Jest żywym zabytkiem techniki, więc 
czymś więcej, niż skansenem. 

Wielkie koło młyńskie o średnicy 
ok. 6,5 m (a więc wysokości ponad 
dwóch pięter współczesnego domu, 
jeśli szacować, że normatywna wyso-
kość mieszkania to ok. 2,5 m), mo-
głoby napędzać wszystkie istniejące 
tu urządzenia, tak, jak to było ponad 
120 lat temu. Od żaren i wialni, przez 
windy, separatory, mlewnik, tryjer, 
sortownik, itp. Gdy powstawał tu, 
nad Czarnym Potokiem, przy skom-
plikowanym systemie zapór, zastaw, 
spiętrzeń wody postanowiono, że bę-
dzie rodzajem „kombinatu młyńsko-
piekarniczego”. Pod jednym dachem 
zmieszczono nie tylko urządzania – 
najnowocześniejszego na owe czasy 
– młyna, ale też równie nowoczesną 
piekarnię i sklep, gdzie mieszkańcy 
Bad Flinsberg mogli nabywać chleb, 
bułki i inne wypieki.

Poza urządzeniami samego mły-
na zachował się idealnie także „sta-
ry niemiecki piec chlebowy”. Takie 
piece z tzw. głębokim paleniskiem 
dziś już nie istnieją. Ten powstał 
w okresie budowy „Czrciego Młyna” 
w wytwórni w Grosschoenau,. Kil-
ka lat temu niemieccy dziennikarze 
odnaleźli Alwina Michela – jednego 
z pracowników starej odlewni żeliwa, 

która dostarczyła wszystkie kształt-
ki, drzwiczki i inne instrumenty 
niezbędne do budowy tego pieca. 
Ta firma – Bibrack – z kolei istniała 
w Olbersdorf, niewielkiej wówczas 
miejscowości, gdzie powstawały ta-
kie młyny i chlebowe piece.

Na ostateczny wygląd Młyna zło-
żyła się praca wielu rzemieślników, 
z wielu okolicznych miejscowości. 
Jeszcze inne, arcyciekawe urządze-
nie, rodzaj specjalistycznego „odku-
rzacza” do mąki zbudowane zostało 
w dzisiejszej dzielnicy Jeleniej Góry, 
w Sobieszowie, który wówczas nosił 
nazwę Hermsdorf. Młynarze bowiem 
znakomicie już wówczas wiedzieli, 
że mączny pył w warunkach wyso-
kiej temperatury (a taka panowała 
w młynach szczególnie latem) może 
mieć w określonych proporcjach 
z powietrzem właściwości… wybu-
chowe. Niejeden młyn spłonął, grze-
biąc w zgliszczach młynarzy, gdy wy-
buchła zawiesina mąki w powietrzu. 
Nie do końca doskonałym, ale na 
tamte czasy – najlepszym – urządze-
niem było właśnie urządzenie peł-
niącego rolę szafki aspiracyjnej, któ-
re zasysało powietrze i wytrącało zeń 
drobinki mąki, zapobiegając takiemu 
nieszczęściu. Egzemplarz istniejący 
w „Czarcim Młynie”, pochodzi wła-
śnie z Sobieszowa, o czym świadczy 
zachowana znakomicie tabliczka fir-
mowa wytwórni. Jest też oryginalny 
dzwonek, którym pracujący na wyż-
szym piętrze młynarz sygnalizował 
pracownikom piekarni istniejącej na 

parterze, że wewnętrzną windą (tak-
że napędzaną energię wytwarzaną 
przez to samo koło) zjeżdżają kolejne 
wory mąki…

Kinga Miakienko, oprowadzają-
ca wycieczki po „Czarcim Młynie” 
musi niekiedy odpowiadać na dzie-
siątki pytań osób zwiedzających ten 
obiekt. I nie są to pytania zdawkowe, 
bo też niejeden pytający chce przy 
okazji zamanifestować swoją rozległą 
wiedzę przed innymi uczestnikami 
wycieczek, stąd pytania o… energię 
koła młyńskiego, mierzoną w… ki-
lodżulach. Ale większość osób jest 
szczerze i bezpretensjonalnie zain-
teresowana, więc takie spotkania są 
sympatyczne. Z kolei dzieci bywają 
rozkosznie prawdomówne w rozmo-
wie i mimochodem zdradzają tajem-

nice domowych rozmów i sposobu 
wychowania. Na pytanie,, czy wie-
dzą, czym się zajmuje rolnik? – od-
powiadają chórem, iż: – Szuka żony! 
– z czego wynika tyle tylko, że świet-
nie znają programy telewizyjne, czy 
też odpowiedzią na pytanie: – Skąd 
się bierze chleb? (z „Biedronki”, co 
oczywiste) ujawniają, że rozmowy 
o życiu w ich rodzinach są odrobin-
kę… powierzchowne. Ale tu się do-
wiadują, że dawniej wypiekano chle-
by na liściach kapusty, albo chrzanu, 
że wsuwało się surowe bochny wiel-
ką łopatą w gorącą czeluść pieca, itp., 
itd.

– Temu właśnie mają służyć te wy-
cieczki, takie krótkie kursy o chlebie 
„od ziarenka do bochenka” – mówi 

nam K. Miakienko. – Rodzice nie 
zawsze znajdują czas na takie roz-
mowy, więc można się cieszyć, że 
znajdują na odwiedziny u nas. Kiedy 
widzę zasłuchanych i zapatrzonych 
naszych gości, to przekonuję się, że 
ta wizyta jest potrzebna i będzie dłu-
go pamiętana.

Z pewnością. Towarzyszyliśmy 
jednej z takich grup, w dość ponu-
rą listopadową sobotę. Przez „Czar-
ci Młyn” przewinęło się tego dnia 
ponad 70 osób, co jak na marną 
pogodę, okres poza sezonem i usy-
tuowanie „Młyna” poza obszarem 
gromadnie odwiedzanym przez 
turystów wydaje się być wynikiem 
godnym podziwu. – Bywa i ponad 
200 osób dziennie – powiedział K. 
Miakienko. – I dopiero wtedy jest 

i „młyn”, i „piekło’, bo musimy doło-
żyć wielu starań, żeby nikt za długo 
nie czekał i wszyscy byli z wycieczki 
zadowoleni.

„Czarci Młyn” byłby ozdobą każ-
dej turystycznej miejscowości, tak 

jak swego czasu – w 1933 r. – istnie-
jący w nim piec chlebowy był wyso-
ko oceniony przez specjalną komisję 
konkursową we Wrocławiu, która 
przyznała specjalny dyplom, uznając 
tę konstrukcję za jedną z najlepszych 
na Dolnym Śląsku.

Dziś opowieść o młynie uzupeł-
niana jest też o legendę na temat ta-

jemniczej i groźnie brzmiącej nazwy. 
Wprawdzie nie wiadomo, czy młody 
piekarz Bożydar – jak mówi legen-
da – kupił tanio młyn nad potokiem, 
ale potem zaczął mieć kłopoty, bo 
i w środku lata, i w środku zimy 
strumień na przemian i wysychał, 
i zamarzał, więc młynarz tracił spo-
kój i klientów. Jako, że zajrzała mu 
w oczy groźba plajty miał dogadać 
się z diabłem, który gwarantował, że 
wody w potoku będzie cały rok pod 
dostatkiem. Tak się stało, ale przecież 
czort nie daje nic za darmo. Młynarz 
niedługo nacieszył się sukcesem, 
zmarł młodo, a wdowa po nim nie 
miała ochoty parać się młynar-
stwem. Zresztą – krótko po śmierci 
Bożydara w młyn uderzył piorun 
i obiekt o drewnianej konstrukcji 
spłonął doszczętnie. Odbudowano 
go już z kamienia, a ze względu na 
przeszłość nazwano „Czarcim”. Na 
wszelki wypadek każdy gość, który 
nie chce mieć pecha, powinien po 
wyjściu z młyna pogłaskać żeliwną 
głowę lwa, zdobiącego kołatkę. To 
zapobiega wszelkim problemom, 
które mogłyby się przytrafić po wi-
zycie w czartowskim młynie.

Tyle legenda, to znaczy – bajka. 
Ale dyskretnie zerknęliśmy, czy lwią 
głowę po wyjściu z młyna głaszczą 
tylko dzieci, czy też niektórzy doro-
śli. Głaskali… wszyscy. 

STANKOWICE – MIEJSCE, LUDZIE, HISTORIA

HISTORYCZNY SPACER PO STANKOWICACH We wnętrzu kościoła najbardziej zauroczył 
obraz namalowany na boku wejścia do ambony. 
To właśnie ten „rolls royce”. Malowidło przed-
stawia scenę biblijną – sen Jakuba. Co cieka-
we za śpiacym Jakubem, za drabiną i aniołami 
widać najstarsze, XVI wieczne przedstawienie 
Zamku Czocha. Sama ambona również zachwy-
ca renesansową ornamentyka, dziś ukrytą pod 
warstwą złotej farby, choć mieszkańcy pamięta-
ją jeszcze karminowo-granatową stylistykę. We 
wspomnieniach przewija się dach kryty gontem, 
rzędy ozdobnych ław ustawionych bokiem do 
ołtarza (tak to bywało w kościołach ewangelic-
kich, żeby nikt nie siedział tyłem do ambony) 
i glinianą polepę na podłodze, i in.

Zaskakujące okazały się uwagi przewodnika 
o różnym posadowieniu domów ubogich rze-
mieślników i bogatych gospodarzy gospodaru-
jących czasem na setkach hektarów. Otóż drobni 
rzemieślnicy i kupcy zamieszkiwali w uboższych, 
mniejszych, zbudowanych często techniką sza-
chulcową domach zaraz nad stankowickim po-
tokiem. Wielkim gospodarzom byłoby tam za 
ciasno, potrzebowali więcej miejsca na okazałe 
stodoły i inne budynki gospodarskie. Sadowili 
się więc na zboczach naszej niewielkiej doliny, 
bliżej pól, które uprawiali. Taki układ zachował 
się do dziś, choć nie ma już wiele wspólnego ze 
stanem posiadania właścicieli obejść. 

Warto jeszcze wspomnieć o remizie. Jest to 
budynek najprawdopodobniej z drugiej połowy 
XIX wieku, jedna z wielu takich budowli zbudo-
wanych w tamtym czasie przy pomocy dotacji 
państwowych. Wyróżnia się drewnianą wieżą do 
suszenia węży strażackich, zachował się również 
stary wóz strażacki. Budynek wymaga remontu, 
ale to nie przeraża części stankowiczan, którym 

Czarci Młyn

Opowiastka o mące, chlebie i… diable

Włosiennica – to rodzaj pokut-
nego wdzianka, którego noszenie 
miało być umartwieniem i pokutą 
za rozmaite grzeszki, albo szorstka 
tkanina z sierści kozy lub wielbłąda. 
Później włosiennicą nazywano też 
swoistą „koszulę” z cienkiego dru-
tu, z kolcami skierowanymi do cia-
ła, żeby zwiększyć cierpienie tego, 
który ją nosił.

A Włosienica? To nazwa poto-
ku, płynącego wzdłuż Platerówki 
i Włosienia. Niezbyt długi strumień, 
kilkucentymetrowej głębokości, 
który w okresie dreszczów nawal-
nych (a takie ostatnia zdarzają się 
nierzadko) nabierał wody i mocy, 

Włosienica nie będzie „kłuć”
zalewał gospodarstwa i pola. – 
Zalewał – mówi wójt Platerówki, 
Krzysztof Halicki – i rzeczywiście 
powodował liczne umartwienia 
naszych mieszkańców. Szczęśliwie 
w ostatnim czasie kosztem 15 mln 
złotych udało się uregulować po-
tok i wzmocnić jego brzegi. Przede 
wszystkim ustabilizowano tempo 
spływu wody, więc można teraz 
przewidywać, że tylko wyjątkowy 
kataklizm może spowodować ja-
kieś kłopoty. Deszcze, nawet obfite, 
podniosą wprawdzie poziom tego 
potoku, ale nie zdoła się już ani 
wylać z koryta, ani też rozerwać 
swoich brzegów.

Jedyny taki piec – laureat nagrody 1933

Młyński „odkurzacz” z Sobieszowa

Wycieczka zaczyna się „od pieczyska...”

Oba teksty powstały dzięki aktywności naszych Czytelników – mieszkańców Stankowic i ich zapo-
biegliwości o to, by wiedza w urokach wsi była szeroko promowana. Za tę aktywność – dziękujemy.

różne. Ale dużo też było tych leninowskich. To 
później to kazali wycofać [...]. Ale tak to książki 
zostały. Dużo wojskowych, beletrystyka, róż-
ne opowiadania, były rozmaite działy. Tak że 
można [było], co kto sobie [życzył]. Dużo ludzi 
czytało. Bardzo dużo ludzi czytało. Trzeba było 
zawsze poradzić. Ale co ja się naczytałam!” 

Przeprowadziliśmy rozmowy z jedenastoma 
osobami. Przepisane, zredagowane wywiady 
staną się podstawą małej publikacji, która trafi 
do każdego domu w Stankowicach, a poza tym 
będzie dostępna w lokalnych bibliotekach, sie-
dzibie stowarzyszenia i w muzeum wiejskim, 
które ma powstać w remizie w Stankowicach. 
Premiera wydawnicza tej książeczki już na 
przełomie września i października.

 
Projekt „Stankowice. Miejsce, ludzie, histo-

ria” jest dofinansowany przez Muzeum Historii 
Polski w ramach konkursu „Patriotyzm jutra”. 
Wsparcia udzielili również lokalni sponsorzy: 
Dobry Dom Moritz Reichert ze Stankowic, P.U. 
Tomkop Tomasz Śliwiński ze Stankowic, Stad-
nina Izery ze Stankowic, Gościniec u Buckich 
ze Stankowic, Tartak Grabiszyce, Niepubliczne 
Przedszkole „Tęczowa Dolina” z Leśnej, Plaża 
Czocha i P.H. Sawczak.

w nieczynnej remizie marzy się muzeum wiej-
skie.

To było bardzo inspirujące popołudnie. Licz-
ba osób, które pojawiły się na naszym historycz-
nym spacerze po Stankowicach pokazuje, że są 
nam one potrzebne, by poznać historię miejsca, 
w którym się mieszka. 

 
Spotkanie odbyło się w ramach projektu 

„Stankowice. Miejsce, ludzie, historia”, który 
jest dofinansowany przez Muzeum Historii 
Polski w ramach konkursu „Patriotyzm jutra”. 
Wsparcia udzielili również lokalni sponsorzy: 
Dobry Dom Moritz Reichert ze Stankowic, P.U. 
Tomkop Tomasz Śliwiński ze Stankowic, Stad-
nina Izery ze Stankowic, Gościniec u Buckich 
ze Stankowic, Tartak Grabiszyce, Niepubliczne 
Przedszkole „Tęczowa Dolina” z Leśnej, Plaża 
Czocha i P.H. Sawczak. 
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Wszystko się przyda

Kawałek starego pnia może służyć do roz-
pałki albo być siedliskiem grzybów i korników, 
ale też może być świetnym rozwiązaniem, by 
umieścić na nim numer posesji. Tak, jak się sta-
ło w Platerówce. Z pewnością nikt, kto szukał 
by tego domu, nie przeoczy tego numeru, który 
jest tak efektownie wyeksponowany.

Dwanaście tysięcy złotych na zakup instalacji 
i zbiorników do nawadniania. W ziemi – zain-
stalowana siatka przeciwko nornicom. Dodat-
kowo specjalne zabiegi pielęgnacyjne w tym 
nawożenie. Na zimę – folia wokół, by osłonić 
drzewo przed wiatrem i podnieść nieco tem-
peraturę w jego bezpośrednim otoczeniu – to 
wszystko tylko część zabiegów i kosztów, jakie 
poniesiono, by przedłużyć żywot henrykow-
skiego cisa, mającego ponoć 1300 lat i będącego 
najstarszym drzewem w Polsce, a z pewnością – 
jednym ze starszych w tej części Europy.

Czy się uda?
Być może. Uważni obserwatorzy oceniają, że 

w tym roku cis wypuścił nowe gałązki, na któ-
rych igły wydają się być zdrowe i długie. Sko-
ro przeżył dłużej, niż istnieje Państwo Polskie 
(przypominamy, że w tym roku obchodziliśmy 
1.050 rocznicę jego istnienia), to może pocią-
gnie jeszcze kilkaset lat…

A życzymy zdrowia, bo przecież jest to jeden 
z naczelnych symboli Partnerstwa Izerskiego.

„na kamieniu kwiaty nie rosną…” 
– to słowa popularnej (swego czasu) piosenki. 

W przypadku Pogórza Izerskiego – nie do koń-
ca prawdziwe, ani dosłownie, ani metaforycz-
nie, bo prezentowaliśmy swego czasu zdjęcie 
kwiatów w Strzyżowcu, które zakwitły właśnie 
na kamieniu – wielkim głazie, do wgłębienia 
którego wiatr nawiał odrobinę ziemi. A meta-
forycznie – może kwiaty nie zawsze, ale anteny 
satelitarne – owszem „kwitną”. W Pilchowicach 
(gmina Wleń) najsilniejszy sygnał satelitarnej 
TV odbija się właśnie od skały i trzeba było 
wkuć tam zaczep od anteny, bo na dachu pobli-
skiego domu było gorzej. „Z kamienia słowa nie 
wyciśniesz” – przekonuje ludowe powiedzenie, 
ale jednak – poprzez antenę – próbować moż-
na, nawet łącznie z obrazem. 

Na poboczu jednej z dróg nieopodal Małej 
Kamienicy można zobaczyć co sezon różne 
przedmioty, które łączy tylko jedno – two-
rzywo. Niezależnie od tego, co przedstawiają, 
wykonane są z wikliny. W sezonie jesiennym 
w tym roku twórca przykuwał uwagę wózkiem 
dziecięcym i motocyklem. W tym drugim przy-
padku do budowy silnika i drobnych elemen-
tów użył też brzozy, niemniej podstawowym 
surowcem pozostaje od kilku lat wiklina.

Co ciekawe – z reguły takie instalacje mają 
tez cel komercyjny i reklamują coś. W tym 
przypadku (jeśli nawet jest to reklama zdolno-
ści autora) cel eksponowania takich przedmio-
tów jest gdzieś dyskretnie ukryty, a może rze-
czywiście – jedynym celem jest po prostu czysta 
radość tworzenia i satysfakcja z efektu? 

Giętkie przyciąga uwagę

To bardzo symptomatyczne, że w trudnych 
czasach ludzie stawiają pomniki zwyczajnym 
ludziom. Nie wojennym bohaterom, nie mę-
czennikom, a takim, którzy żyli na pozór zwy-
czajnie, ale jednak wyróżnili się spośród tłumu. 
Jak siostra Elżbieta, czyli jedna z zakonnic lubo-
mierskiego klasztoru.

Helena Bujara, bo to o niej mowa, była jed-
ną z tych kobiet w zakonnych habitach, które 
po cichu „robiły swoje”, uznając za owo „swoje” 
służbę ludziom, bez uszczerbku dla spraw za-
konu. Elżbietanka, która przyjęła imię zakon-
nej patronki, pielęgniarka od 1934 roku, po 
ukończeniu szkoły we Wrocławiu, pracowała 
tam prawie do zakończenia II wojny światowej. 
W lutym 1945 r. została przeniesiona do Lubo-
mierza.

Przywracała chęć do życia, niosąc pomoc 
chorym żołnierzom i cywilom, wywieziona do 
przymusowej pracy w 1954 r. w jednym z obo-
zów w Wielkopolsce, powróciła do Lubomierza 
dwa lata później i zajęła się położnictwem. To 
ona przyjmowała na świat wielu z tych, którzy 
dziś posiwiali i zgarbieni przyszli, by uczcić jej 
pamięć pod pomnikiem wzniesionym na jej 
cześć. – To ona pomogła także mnie przyjść na 
świat – nie ukrywa Wiesław Ziółkowski, bur-
mistrz Lubomierza. – Chciałem, by taki ślad 
pozostał po niej, bo była kobietą niezwykłą, 
stąd pomysł.

Starsi mieszkańcy pamiętają „siostrę Elż-
bietkę”, która swoim rowerem docierała i zimą, 
i latem do wszystkich wsi w okolicy, pomagając 
ludziom chorym i cierpiącym. Zapamiętaną ją 
właśnie z tych rowerowych podróży, noszącą 
czarną torbę z medycznymi drobiazgami. Stąd 
ta symboliczna torebka w rękach pomniko-
wej siostry. W rzeczywistości bowiem ta torba 
była wielokroć większa. Siostrę zapamiętał też, 
obecny na uroczystości odsłonięcia pomnika 
prof. Wojciech Witkiewicz, dziś uznany nauko-
wiec Politechniki Wrocławskiej, specjalista od 
robotyki. Dawniej mieszkaniec Wojciechowa, 
który – jako młody człowiek – zagapił się przy 
piłowaniu drewna i zranił dłonie tak poważnie, 
że groziła mu utrata palców. Dzięki zabiegom 

„Siostra Elżbietka” wróciła do domu

siostry Elżbiety uniknął kalectwa, a był jednym 
z wielu, któremu pomogła „zwyczajna zakon-
nica”

Zmarła w 1995 r.
Ten pomnik jest – co oczywiste – cennym 

dowodem pamięci ludzi. Lokalizacja pomnika 
nie jest przypadkowa. W domu, gdzie dziś mie-
ści się biblioteka, dawniej zorganizowany był 
szpital, a na piętrach mieszkało kilka zakonnic. 
Można więc powiedzieć, że „siostra Elżbietka 
wróciła do domu”.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że 
pomnik powstał dzięki życzliwości i wsparciu, 
a przede wszystkim – pracy mieszkańców gmi-
ny. Kamień podarował Czesław Krzyżanowski, 
postać rzeźbił Jan Pasternak z Milęcic, tablicę 
ufundowali Marzena i Marcin Rygasowie z Pa-
siecznika, a na niej widnieje fragment utworu 
lubomierzanki, Barbary Urbanowicz, poświę-
conego zakonnicy.

Powiedzieli… Pomyśleli?
Zdarza się nam przeczytać (usłyszeć) jakiś 

tekst, który budzi najgłębsze zdumienie, że coś 
takiego jakiś człowiek zdołał wymyśleć. Dzie-
limy się naszymi odkryciami z Czytelnikami 
„Ech”, zachęcając, by przy różnych okazjach też 
zbierali takie „złote myśli” i dzielili się z nami, 
przesyłając do redakcji.

„Łatwo pomylić prawdziwego hipstera z jego 
podróbą. Prawdziwy w swoim stylu nie tra-
ci brzmienia vintage i to nie jest goth, zresztą 
każdy prawdziwy ma swój oryginalny look…” 
– konia z rzędem temu, kto potrafi w pełni zro-
zumieć sens tego polsko-angielskiego bełkotu, 
pomijając brak umiejętności wyrażania myśli 
w języku polskim, który – zdaniem znawców – 
„jest giętki”, a zdaniem hipsterów „nie jest cool”. 
Niestety – te „mądrości” w taki własnie sposób 
wyrażane, budują tożsamość niemałej grupy 
nastolatków. 

Ona jest robotycznie miła – powiedziała jed-
na „gwiazda” o drugiej „gwieździe”. To znaczy 
– co ona właściwie powiedziała? 

„zasuwał pełną petardą” stwierdził jeden 
z nowomodnych dziennikarzy. To chyba ozna-
cza, że jechał bardzo szybko, ale dlaczego nie 
można tak właśnie napisać? Za trudne?

Ale nie tylko urzędnicy i dziennikarze mówią 
i piszą głupoty do mieszkańców. W sprawach 
korespondencji na rozmaite tematy panuje 
pewna równowaga. Urzędnicy także muszą się 
niejednokrotnie głowić, co autor miał na myśli 
pisząc – na przykład – skargę na kierowcę au-
tobusu…: 

„ na przystanku wsiadło dużo ludzi i od razu 
kierowca drzeć się zaczął, na światłach zmie-
nił pas z prawego na lewy celem chyba jazdy 
na suwak, co dało mu kilka metrów, ale potem 
i tak nikt go nie chciał wpuścić na prawy, więc 
się wpychał, a oni trąbili. Gdy zbliżał się do 
skrzywiona (tu jest pewna niejasność, bo au-
tor listu miał na myśli albo skrzyżowanie, albo 
zakręt –tego w piśmie nie precyzuje), to my-
ślał, że zdąży na żółtym, ale musiał hamować, 
w dodatku ziewał przez cały czas, a potem, jak 
na przystanku było dużo ludzi, to zaczął kiwać 
głową i coś mówić pod nosem. A potem zrobił 
się korek, więc wygłaszał jakieś mądrości na 
temat innych kierowców i ciągle w lusterko 
patrzył i kiwał głową. Ja osobiście jestem zbul-
wersowany, że taki kierowca prowadzi pojazd 
i ludzi w nim przebywających (…)”. Dalej na-
stępuje stanowczy wniosek o ukaranie szofera, 
bez szczegółowego wskazania, za co, więc nale-
ży uznać, że pewnie – za całokształt.

Ratowanie cisa

Dawniej – jak marzenie
Coraz częściej reklamę warsztatów samocho-

dowych stanowią kawałki, mniejsze lub większe, 
prawdziwych aut. Łącznie z kołami. Dawniej ta-
kie marnotrawstwo byłoby nie do pomyślenia. 
Każdy kawałek samochodu musiał jeździć, aż 
się rozsypał. Rzemieślnik samochodowy z lat 
60-tych ub. wieku widząc piękny czerwony sa-
mochód wmurowany w ścianę najpewniej po 
prostu by się rozpłakał... Takie czasy. Były.

Za stodołą… już nie łopiany
Wizyta na wsi zmusza do pozby-

cia się stereotypów w myśleniu o wsi. 
Dawniej kojarzyliśmy miejsce „za sto-
dołą” jako niemalże sanitariat natu-
ralny, potem stawiano tam „sławojki”, 
które oznaczały postęp, bo można się 
było zamknąć w wygódce i zatrzasnąć 
za sobą drzwi z otworem w serduszko. 
Dziś odnotowujemy kolejny krok na 
drodze postępu – nie ma liści łopia-
nów, które były zamiennikiem papieru 
toaletowego w nagłej potrzebie, nie 
ma sławojki, jest „toy toy”. Już choćby 
z tego widać, że wieś się zmienia.

Na zdjęciu Krzewie Wielkie.


