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echa

Wznawiamy na Wasze życzenie wyda-
wanie gazety „Echa Izerskie”. Kiedy ekspe-
rymentalnie wydaliśmy kilka pierwszych, 
skromnych numerów, okazało się, że uzna-
liście tę gazetę za dobry nośnik informacji 
bieżących i ciekawostek. Wtedy gazeta liczyła 
cztery strony, a jedno – okazjonalne – wyda-
nie miało osiem stron. 

Gdy zakończył się okres „prasowego eks-
perymentowania”, odebraliśmy wiele telefo-
nów, że należy kontynuować emisję tej ga-
zety, poszerzać jej treści, zwiększać objętość 
i nakład. Te głosy bardzo nas satysfakcjono-
wały, ale wydawanie takiej gazety, jakiej Pań-
stwo oczekujecie, wymagało sporych przy-
gotowań. Tym bardziej, że w porównaniu do 
pierwszego okresu, zdecydowanie zwiększył 
się obszar działalności naszego Stowarzy-
szenia. Zdecydowały się bowiem przystąpić 
do nas Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, 
Sulików, gmina Zgorzelec, Zawidów i Warta 
Bolesławiecka. Chcielibyśmy, by na stronach 
każdego wydania „Ech Izerskich” mieszkań-
cy każdej z 17 już gmin znaleźli coś o sobie, 
choćby małą notkę.

W tym roku będziemy u Was gościć 
czterokrotnie. W końcu każdego kwartału 
„Echa” będą trafiać do gmin. Mamy nadzie-
ję, że tematyka, którą poruszamy, będzie tra-
fiać w zgłaszane przez Was zapotrzebowanie. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim 
Czytelnikom, a za Waszym pośrednictwem wszystkim 
Mieszkańcom Gmin tego, co najlepsze może się zdarzyć. 
A w szczególności rodzinnego ciepła, radości od wiosny 
do zimy, dostatku na stołach, powodzenia w pracy i spełnienia 
marzeń, nawet takich, o których boimy się myśleć.

Bożena Mulik z zespołem

P.S. A fotografia jest zaproszeniem do oryginalnego konkursu, o którym piszemy na stronie 12.

Szanowni Czytelnicy, 
Mieszkańcy Gmin Pogórza Izerskiego

Aby tak się stało – prosimy o kontakt, o li-
sty, w których napiszecie, co Was interesuje, 
o telefony, o udział w ogłaszanych przez nas 
konkursach. Im więcej będzie takich kontak-
tów, tym lepsza będzie nasza wspólna gaze-
ta, a tytuł „Echa Izerskie” nabierze nowego 
znaczenia. Chcielibyśmy bowiem, by to, co 
publikujemy, odbijało się echami na Pogórzu 
i w Waszych domach.

I nie tylko w gazecie. Już trzykrotnie wy-
daliśmy kalendarz Pogórza Izerskiego, stara-
jąc się, by w każdej, kolejnej edycji był ozdo-
biony innymi zdjęciami, mającymi jednak 
wspólny mianownik, wspólny temat. Były już 
zamki, pałace i obiekty zabytkowe z naszych 
gmin, były lotnicze zdjęcia każdej miejscowo-
ści, stanowiącej siedzibę gminy. W roku 2010 
kalendarz zdobiły fotografie kościołów z po-
szczególnych miejscowości różnych gmin.

Jaki ma być temat fotograficzny „Kalen-
darza Pogórza Izerskiego 2011”? Czekamy 
na podpowiedzi – każdy z Państwa może być 
honorowym autorem koncepcji fotograficz-
nej. My, jak zwykle, postaramy się sprostać 
Waszym oczekiwaniom, a tymczasem…

…zapraszamy do lektury kolejnego wy-
dania „Ech Izerskich”.

Redaktor Naczelna
Bożena Mulik z Zespołem.

„Echa Izerskie” obchodzą swój pierwszy, naj-
skromniejszy z możliwych jubileusz, piąte wy-
danie. Już na innym papierze, drukowane przy 
pomocy innej techniki, ale za to w większym 
nakładzie, bo dla 17 gmin. Z tej okazji posta-
nowiliśmy sięgnąć do historii prasy w ogóle. 
Z czasem przecież i my w takiej historii zaist-
niejemy, a właściwie – istniejemy już teraz, bo 
egzemplarze „Ech” zbierane są w Bibliotece 
Narodowej i Ośrodku Badań Prasoznawczych. 
Ale kto i kiedy był wcześniej od nas? 

Podobno pierwsza w naszym świecie ga-
zeta ukazała się… prawie 3,5 TYSIĄCA!!! lat 
temu, oczywiście – w starożytnym Egipcie. 
Była to gazeta urzędowa, pisana na papirusie, 
hieroglifami, wydawana była w 1.450 roku 
przed naszą erą. Dużo później, 200 lat p.n.e. 
w Chinach ukazywał się regularnie biuletyn 
dworu cesarskiego. Półtora wieku później, 
w roku 59 p.n.e. w Rzymie ukazywały się 
„Acta Diurna Populi Romani”, czyli „Rzym-
skie Wydarzenia Dnia”, opisujące decyzje 
Senatu i Ludu, ale też relacjonujące nowiny 

z aren, gdzie walczyli gladiatorzy, odbywały 
się zawody rydwanów konnych, a poza tym 
trochę w nich było plotek, a nawet (to akurat 
przetrwało ponad 2 tysiące lat!) – horoskopy 
i przepowiednie astrologiczne.

Oczywiście, były to „gazety” pisane 
i przepisywane ręcznie, bo wynalazek druku 
dopiero czekał na swojego Gutenberga, który 
wprawdzie myślał o książkach, ale przyczynił 
się z czasem do rozwoju prasy. Za polskiego 
protoplastę gazety-jednodniówki uznaje się 
druk ulotny… pisany po niemiecku, w do-
datku o oblężeniu przez wojska rosyjskiego 
cara, Wasyla III miast, Smoleńska i Połoc-
ka  – „Neue Zeittung auf Litten und von den 
Moscovitern”. Była to informacja propagan-
dowa na użytek dworów zachodnich, wydana 
w 1513 r. Pierwszymi polskimi „korespon-
dentami wojennymi” byli dworacy, zabrani 
przez Jana III Sobieskiego pod Wiedeń, bo-
wiem nasz dzielny król chciał zapewnić sobie 
huczne opisy swoich zwycięstw.

Pierwszą europejską gazetą, która zasłu-
guje na to miano był wydawany w Antwerpii 
„Die Nieuwe Tijdinghe” (1605 r.). 

Najstarszym, ukazującym się do dziś eu-
ropejskim tytułem jest angielski The Times”, 
ukazujący się nieprzerwanie do 1788 r.

Najdłużej istniejącą gazetą polską była 
„Gazeta Warszawska”, drukowana od 1774 
do 1935 r., początkowo ukazująca się dwu-
krotnie w tygodniu, a pierwszą gazetą pol-
ską która wprowadziła dwukrotne wydanie 
w ciągu dnia (również poranne) był „Kurier 
Warszawski”. Dokonał tego w 1877 r., co 
warte jest podkreślenia choćby dlatego, że 
dopiero w 1881 r. pojawił się w Warszawie 
pierwszy telefon! Ówcześni dziennikarze 
musieli umieć biegać… Dziś trudno liczyć na 
takie wydarzenie, które spowodowałoby, że 
jakakolwiek gazeta w Polsce zdobędzie się na 
nadzwyczajne, drugie wydanie. Inna sprawa, 
że pojawiły się przecież (1999) portale inter-
netowe, które są dość specyficznym rodzajem 
„prasy cyfrowej”, szybszym, wszechobecnym 
i niemalże bezpłatnym.

Nasze „Echa” są – jak widać – jednym 
z nieprawdopodobnie wielu trybików mecha-
nizmu, który przekazuje ludziom informacje, 
co trzeba przyjąć z pokorą. Ale… oczeku-
jemy, że nasi Czytelnicy będą też z czasem 
naszymi korespondentami i mimo istnienia 
milionów tytułów na świecie będziemy sobie 
nawzajem potrzebni.

(red.)

Gazet historia najkrótsza

Aby nie uchybić modnej dziś sprawie tzw. parytetów, musimy napisać o kobiecie, choć 
wydawcami prasy i dziennikarzami byli na początku niemal wyłącznie mężczyźni. Ale jed-
ną z najzdolniejszych reporterek była Amerykanka Nellie Bly, która postanowiła w 1889 r. 
napisać reportaż na kanwie powieści Verne’a – „W 80 dni dookoła świata”. Pokonała tę 
trasę w 72 dni, sześć godzin i osiem minut, a w dodatku … odwiedziła zaskoczonego jej 
pomysłem samego Juliusa Verne’a, mieszkającego wówczas we Francji. Reportaże z jej po-
dróży podniosły nakład gazety, w której pracowała („The Word”) o tysiące egzemplarzy.

Lwówek Śląski 
– nie tylko Lato 
Agatowe

Delegacja Lwówka Śląskiego prezento-
wała w marcu br. swoją ofertę w Jabloncu 
(Czechy) podczas Euroregionalnych X Jubi-
leuszowych Targach Turystycznych. Także 
w marcu kalendarz przedsięwzięć lwówec-
kich został zaprezentowany na największych 

Dok. na str. 9
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Chlebowscy....

Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Part-
nerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 
Gryfów Śląski, red. nacz. – Bożena Mulik

Beata w Krakowie studiowała rzeźbę, Mar-
cin – w Warszawie architekturę. Wędrowali 
potem razem po Gorcach, Tatrach, Górach 
Świętokrzyskich, trafili na Pogórze Izerskie i… 
już stąd nie wyjechali. A minęło ponad 18 lat, 
odkąd państwo Chlebowscy w Antoniowie za-
częli budować swoją przyszłość, a precyzyjnie 
– pracownię witraży w starym, wiejskim domu, 
osłoniętym kępą drzew..

– Pierwsza zima była dla nas, „mieszczu-
chów metropolitalnych” ekstremalnym przeży-
ciem – wspominają. – Spadł śnieg i wszystko 
się skończyło – chleb (który potem dowieziono 
saniami), prąd, który przywrócono po kilku 
dniach… W mieście – nie do pomyślenia. Ale 
to było też egzotyczne; zasypani śniegiem, od-
cięci od świata, chociaż przecież były to ostatnie 
lata XX wieku.

Ich witraże zdobią najbardziej okazałe 
obiekty, nie tylko kościoły (choć ogromny krzyż 
w świeradowskim kościele, to jedno z ich bar-
dziej wyrazistych dzieł), i nie tylko w Polsce. 
Projektują własne wzory, odtwarzają zniszczone, 
zabytkowe. Z jednej strony są to witraże domów 
wczasowych w Szklarskiej Porębie – „Bożena”, 
czy „Zdrowie”, albo aula w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Karpaczu, z drugiej – sieć reno-
mowanych restauracji „Oberża”, czy nowocze-
sne sale w Lubinie, Legnicy i… Holandii, skąd 
pochodzi ich wielu klientów.

Na pytanie: czy jakiś ulubiony zachowali tyl-
ko dla siebie odpowiadają z niewesołym uśmie-
chem: – Nas nie stać na zachowanie naszych wi-
traży, one pracują dla nas, płacą nasze rachunki. 
A my – jak ten szewc, stale bez butów… Szkoda, 

przydałaby się galeria, a pozostają nam naj-
częściej tylko fotografie.

– Gdyby nie Marcin – napomyka Beata 
– to chyba nie odniosłabym żadnego witraża 
do klienta. Gdy już praca jest skończona, to 
ogarniają mnie wątpliwości, czy jednak nie 
można byłoby zrobić kilku drobiazgów trochę 
inaczej…?

Witraż powstaje na styku wyobraźni twór-
cy i klienta, ale przede wszystkim ma pasować 
do wnętrza, w którym zostanie na zawsze. 
Jasne, że ostatnie zdanie ma klient, ale naj-
częściej daje się on przekonać do korzystnych 
rozwiązań. Nie ma znaczenia, czy to handlarz 
gwoździ, czy profesor uniwersytetu, liczy się 
rodzaj wrażliwości.

Zdarzają się sytuacje, którym niełatwo 
sprostać, jak przy zamówieniu dla cygań-
skiego króla, któremu zamawiano witraże do 
rodzinnej kaplicy grobowej na wrocławskim 
cmentarzu osobowickim. Miało być nie tylko 
ładnie, ale przede wszystkim „bardziej boga-
to, niż w grobowcu obok”. Podczas negocjacji 
pryskały mity, bo wydawało się, że w cygań-

skiej rodzinie rządzą mężczyźni, a w tym przy-
padku siedmiu dorosłych synów, zanim „samo-
dzielnie zdecydowało”, zawsze pytało matki, czy 
to aby na pewno tak ma być. Mama decydowała 
o wszystkim i usuwała się w cień.

A witraż żyje światłem, niezależnie od tego, 
czy szkło pochodzi z huty w Jaśle, czy zza oceanu 
(tam bywa znacznie tańsze i niegorsze). Rośnie 
w wyobraźni w trakcie lektury starych albumów, 
czy przeglądania cechowych znaków… Inspira-
cji szuka się wszędzie, bo ta sztuka jest krucha, 
nie tylko ze względu na rodzaj materii.

Póki co – ich dom jest na poły muzeum, 
a trochę pracownią, w którym wszystko trzeba 
ogarnąć własnymi rękami. Tu nie ma maszyn – 
są nożyczki, papier i szkło. 

– Ale będzie galeria – obiecują sobie. – I wte-
dy ludzie, ciekawi światła w szkle będą mogli je 
zobaczyć w przestrzeni, nie tylko na zdjęciach. 
I pewnie co któryś zatęskni do takiej swojej ko-
lorowej bajki, którą codziennie ożywia słońce.

Beata i Marcin Chlebowscy – 600-030-565 
i 888-372-892

Czy to prawda, że tutaj właśnie jadał 
Piotr Adamczyk, grający rolę Papieża, Jana 
Pawła II w jednym z filmów? – pytamy 
w Karczmie nad Zaporą w Pilchowicach.

Owszem – odpowiada właścicielka, Na-
talia Gewert. – Ale grał wtedy w innym fil-
mie, „Trick”, który właśnie wchodzi na ekra-
ny. Chyba mu smakowało, skoro zostawił 
miły wpis w kronice, na dowód tego obiadu, 
16 czerwca 2009 r.

A sama Karczma powstała niewiele 
wcześniej, bo w kwietniu ub. roku i wciąż się 
rozbudowuje. Już teraz na piętrze są pokoiki, 
w których można spędzić noc, planowane są 
bungalowy, bo przyjeżdża tu bardzo wielu 
ludzi, których urzeka to miejsce – wielka 

Karczma nad Zaporą, w której jadał „Papież”
woda, wielka tama, wielkie skały i wielki las. 
A w dodatku pociąg, jadący wyjątkowo ma-
lowniczym torowiskiem, położonym tuż przy 
urwisku, pod którym jest zalew. Zatrzymuje 
się na maleńkiej stacyjce „Nad Zaporą”, która 
z kolei była plenerem do wielu wojennych fil-
mów, kręconych kilkanaście lat temu. Trudno 
tu się nudzić, bo bywają tu rajdy starych aut 
(podczas ostatniego z nich na koronie zapory 
urządzono wystawę tych samochodów), a ze 
względu na wąskie drogi, wprost wymarzo-
ne do jazdy rajdowej, rozgrywane są odcinki 
sportowych rajdów samochodowych.

Zaglądamy do kroniki, w której systema-
tycznie przybywa wpisów i możemy przeczy-
tać, że były tu nawet osoby, których… nie ma! 

Wpisała się m.in. „Pani Monika z nienaro-
dzonym dzieciątkiem”, obiecując, że powróci 
tu w komplecie, gdy tylko dziecko przyjdzie 
na świat. 

Chcemy, by to miejsce było przyjazne 
dzieciom – mówią właściciele, którzy sami 
są rodzicami trójki. – Atrakcyjne i bezpiecz-
ne. Może już w grudniu tego roku z jednej 
z grot wyjedzie prawdziwymi saniami praw-
dziwy Mikołaj z prawdziwymi prezentami? 
A z pewnością powstanie wcześniej plac za-
baw. Właściwie trudno mówić o placu, skoro 
można tu ustawić linowe drabinki, domki 
między drzewami, itp.

Dla dorosłych planowane są prawdziwe 
łaźnie. Prawdziwe, to znaczy takie, gdzie para 
bucha z gorących kamieni polewanych wodą, 
a nie jest podgrzewana elektrycznie. W naj-
bliższych planach – pole golfowe, malutkie, 
ale przecież nie zawsze potrzebne są wielkie 
przestrzenie. Konieczna jest wypożyczalnia 
rowerów, bo ci, którzy przyjeżdżają tu pocią-
giem lub samochodem chcieliby wyjechać na 
wąskie leśne ścieżki… 

Większość z tego uda nam się zrobić jesz-
cze w tym roku, ale część planów poczeka do 
przyszłego – mówią właściciele, niecierpliwie 
czekając wiosny.

A co jest magnesem kulinarnym Karcz-
my? „Czanache” – zupa nieco przypomina-
jąca gulaszową, ale wedle przepisów z Ukra-
iny, z dwoma rodzajami mięs, przypiekanym 
chlebem, i in. Tej kuchni rzadko można po-
smakować w okolicy, więc z pewnością liczni 
dadzą się skusić.

Kilkaset nietoperzy z gatunku nocków dużych 
żyje w wieży i na poddaszu kościoła we Wle-
niu. Trudno powiedzieć, czemu upodobały 
sobie właśnie tę budowlę, niemniej nietope-
rze są gatunkiem chronionym, stąd ustatowy 
obowiązek utrzymywania w wieży kościoła 
otwartych okien, niezależnie od warunków 
atmosferycznych. Wieża kościoła jest przy-
stosowana specjalnie, by nietoperze nie były 
niepokojone i czuły się, jak u siebie. Jest to 
największa kolonia nocków na Dolnym Ślą-
sku i znajduje się ona pod stałą obserwacją 
przyrodników. 

Na zdjęciu: jeden z nietoperzy na murze we-
wnętrznym wieży, którego mogliśmy zobaczyć 
dzięki urpzejmości ks. Proboszcza.

NOCKI 
WE  WLENIU

Beata i Marcin, w tle projekt witraża krzyża kościelnego w Świeradowie
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– Ta gmina z pewnością powstała pod 
szczęśliwą gwiazdą, ale jej szczęście polega 
nie tylko na bogactwach naturalnych, tylko 
przede wszystkim na tym, że przyciąga lu-
dzi przedsiębiorczych, pomysłowych i war-
tościowych – mówi Mirosław Haniszewski, 
wójt Warty Bolesławieckiej. Sam też się tu 
urodził, więc uważa się za szczęściarza.

Pozornie można uznawać tę gminę za rol-
niczą, bo i ziemie niezłe (zdarzają się gleby 
nawet II klasy, a III klasa jest dominująca), 
i położenie na nizinach to sugeruje. Ale cha-
rakter Warty Bolesławieckiej jest zupełnie 
inny. O jej historii, teraźniejszości, a pewnie 
i przyszłości decydowały i będą decydować 
bogactwa naturalne.

Dziś już nie ma kopalni „Konrad”, ale to 
złoża rudy miedzi wspierały przez całe lata 
możliwości gminnego inwestowania. Nie 
ma jedynej na Dolnym Śląsku cementowni 
„Podgrodzie” w Raciborowicach, ale w swo-
im czasie ona także dawała pracę i pienią-
dze.

– Jestem przekonany, że cementownia 
w gminie znowu zaistnieje – mówi wójt. – Tu 
wciąż zalegają wapienie i margle, anhydryty 
i gips. Nikt ich stąd nie będzie wywoził, by 
gdzie indziej produkować cement. Surowca 
jest tak wiele i tak dobrej jakości, że bardziej 
się opłaca odbudować cementownię, gdy 
tylko powróci (a już widać tego symptomy) 
boom w budownictwie. Nowy właściciel 
byłej cementowni – „Górażdże” – oddział 
międzynarodowego konsorcjum materiałów 
budowlanych, nie ukrywa w rozmowach 
z nami, że jest tym zainteresowany. Wróci 
górnictwo, będzie cementownia, gmina nie 
zubożeje z całą pewnością.

Czy wiecie, że wiele przemawia za tym, iż 
początek Warcie Bolesławieckiej dała… 
karczma? Zapiski XII-wiecznych kro-
nikarzy mówią o karczmie zwanej „die 
Warte” w miejscu istnienia dzisiejszej 
wsi. Szkoda, że nie zachowały się jadło-
spisy…Ówcześni ponoć odżywiali się 
zdrowo.

Ta gmina ma się czym pochwalić. Od 1992 
roku wszystkie gospodarstwa są zwodocią-
gowanie, od 2002 roku – wszystkie skanali-
zowane. Już w 2000 roku 75% gospodarstw 
spełniało warunki podłączenia gazu przewo-
dowego, ale zaostrzyły się przepisy, nic wów-
czas z tego nie wyszło. Ale aktualnie więcej niż 
70% gospodarstw ma już gaz. Inne też będą 
miały. Od 5 lat żadne gospodarstwo domowe 
nie ma dojazdu drogą gruntową – wszystkie 
mają nawierzchnię asfaltową. W 10 lat Gmina 
zbudowała 100 km dróg asfaltowych.

– Mieliśmy trochę łatwiej, niż gminy, 
gdzie sołectwa są małe i rozproszone – przy-
znaje M. Haniszewski. U nas jest ich nie-
wiele, są zwarte, co ułatwia inwestowanie 
w infrastrukturę. (gmina ma raptem 110 km 
kwadr. i niewiele ponad 8 tys. mieszkańców). 
Ale przecież nikt niczego za nas samych nie 
zrobił. 

Gmina spod szczęśliwej gwiazdy
Złoto, miedź, gips i ludzie

Biorąc to pod uwagę, a także fakt, że gmi-
na posiada własną halę do segregacji odpa-
dów, własne dwa wysypiska i sukcesywnie 
poszerza działalność w tej sferze, czyż można 
się dziwić, że Warta Bolesławiecka otrzymała 
nagrodę i tytuł „Mecenasa Polskiej Ekolo-
gii”? To uhonorowanie jest jak najbardziej 
zasłużone.

Czy wiecie, że zdecydowana większość 
mieszkańców miejscowości w gminie 
Warta Bolesławiecka płaci za wodę cenę, 
o której w innych gminach nikt nigdy nie 
słyszał? Dokładnie 1,2 zł za 1 m3 wody 
i dokładnie tyle samo za odprowadzenie 
1 m sześc. ścieków. Od ośmiu lat te ceny 
nie ulegają zmianie! To dotyczy wpraw-
dzie tylko mieszkańców ze strefy szkód 
górniczych, ale to większość gminy. A po 
drugie ci inni płacą kwotę 1,7 zł, więc nie 
wiele wyższą, a za to ponad 10-krotnie 
niższą, niż w wielu innych gminach, dla 
przykładu w Mysłakowicach. 

Gmina dopłaca z budżetu ok. 600 tys. zł 
rocznie do wody i ścieków, ale ten ciężar – 
zdaniem wójta – jest do udźwignięcia.

– W dodatku – mówi wójt – nasza woda 
jest tak czysta, że można ją dostarczać bez 
uzdatniania.

Co na to mogliby powiedzieć mieszkańcy 
Jeleniej Góry, gdzie koszty funkcjonowania 
nowego Zakładu Uzdatniania Wody wynoszą 
rocznie dziesiątki milionów. 

Po prostu Warta Bolesławiecka – gmina 
pod szczęśliwą gwiazdą.

– Ale prawdziwym bogactwem gminy są 
ludzie – wójt Haniszewski nie ma wątpliwo-
ści. – I ci, którzy mieszkają tu i pracują „od 
zawsze”, i ci, którzy trochę z przypadku tu 
przyjechali, ale zostali „na zawsze”, bo w tej 
gminie widzą przyszłość swoją i swoich ro-
dzin.

Przykłady takich „kolorowych życiory-
sów” można mnożyć, ale choćby o trzech 
warto wspomnieć. W Szczytnicy istnieje wy-
twórnia zniczy i świec zapachowych założona 
przez przybysza z Bośni. Wyjechał stamtąd, 
gdy fatalna wojna w ostatnich latach ub. wie-
ku uniemożliwiła normalne życie. Zaczynał 
tu od nowa, od małej szopki, konewki i par-
nika, w którym roztapiał parafinę. Dziś jego 
firma, zatrudniająca okresowo ponad 100 
osób produkuje nie tylko na rynek polski, ale 
i eksportuje, bo wyroby mają już swoją reno-
mę.

Inny, rolnik z sąsiedztwa, gospodarzył 
na niewielu hektarach i postanowił zmienić 
fach. Założył firmę produkującą ciasteczka. 
Zatrudnia sporą grupę ludzi, swego czasu 
eksportował swoje wyroby i pewnie w za-
leżności od koniunktury nadal będzie miał 
szansę, by to robić w przyszłości.

Albo Stanisław Borowski. To nazwisko 
jest firmą samą w sobie, znaną i cenioną (wy-
soko i  w różnych walutach) w wielu krajach 
Europy. Artysta-plastyk, specjalizujący się 
w fantazyjnych i fantastycznych wyrobach 
szklanych po prostu przejeżdżał w swoich 
wędrówkach z Polski na Zachód przez Toma-
szów Bolesławiecki. Któregoś razu zobaczył 
oryginalne zabudowania z piaskowca, nie-
opodal drogi. Była to opuszczona i zaniedba-
na, nieczynna już stajnia. Kupił ją, stworzył 
w niej swoje studio i dom, potem kupił kilka 
innych ruin, też z piaskowca i rozbudował 
swoje studio. Dziś to miejsce jest oazą czwór-
ki Borowskich, bo poza ojcem pracują tu 
jego trzej synowie. A ich wyroby dowodzą, że 

szkło jest surowcem niezwykłym i budzącym 
niezwykłe emocje. I nie ma kształtu, którego 
nie można w nim stworzyć.

Czy wiecie, że Gmina Warta Bolesławiec-
ka jest prawdziwym zagłębiem truskaw-
kowym? Gospodarstwa, które specjali-
zują się w tej uprawie mają nierzadko 3 
hektary truskawek, a zdarzają się i takie, 
które mają… 15 hektarów. I wyobraźmy 
sobie, że wszystkie owocują w jednym 
czasie…

– Warta Bolesławiecka w sensie geogra-
ficznym nie leży na Pogórzu Izerskim, ale 
zdecydował Pan, żeby zgłosić Gminę do tego 
Stowarzyszenia, a z tego, co słyszymy „Pogó-
rze Izerskie” zrobiło dobry interes zaprasza-
jąc Wartę do siebie … – mówimy.

– Ale myśmy też zrobili dobry interes 
wstępując właśnie do „Pogórza Izerskiego” – 
twierdzi wójt. – Nie ukrywam, że początko-
wo nie zamierzaliśmy się w ogóle stowarzy-
szać, bo większość takich struktur jest trochę 
jałowa z naszego punktu widzenia. Potem 
okazało się, że tego typu ponadlokalne stowa-
rzyszenia bywają pomocne przy pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych. Postanowiliśmy 
w mają 2007 roku przystąpić do „Wrzosowej 

Dąb „Dionizy”, jeden z licznych pomników przyrody, nawet zimą, bez liści wygląda dostojnie i majesta-
tycznie. I nic dziwnego – 350 lat żywota (na tyle ocenili dąb dendrolodzy) pozwala na majestat.

Czy wiecie, że bywały czasy, kiedy miej-
scowość nosiła nazwę Warty Złotnickiej? 
Dobywano tu także złoto, ale zamożność 
tego obszaru wzięła się z miedzi, wap-
na, margla, anhydrytu i gipsu, które są 
mniej efektowne, niż złoto, ale nie tak 
kapryśne.

Krainy”, ale tam naszą inicjatywę przyjmowa-
no bez entuzjazmu. Dość powiedzieć, że do 
października nie uzyskaliśmy jasnej dekla-
racji przyjęcia. Kiedy o to samo zapytaliśmy 
w „Pogórzu”, to władze tego stowarzyszenia 
pokonały formalne trudności w mig. A roz-
mach działań „Pogórza Izerskiego” i rozma-
itość form pracy może budzić uznanie. Cieszę 
się, że tak właśnie wyszło, a jeśli nasz udział 
przynosi satysfakcję dla „Pogórza Izerskiego”, 
to cieszę się tym bardziej. Faktycznie – geo-
graficznie ciążymy w inną stronę, ale przecież 
graniczymy z gminą Lwówek Śląski i z Pogó-
rzem mamy bardzo realne związki, wręcz – 
kamienne.

– ??? 
– Mamy u siebie piaskowiec, podobnie jak 

Lwówek Śląski. Z dobywanego u nas kamie-
nia powstawało wiele najbardziej znanych 
obiektów, w Berlinie, Dreźnie, Gdańsku… 
Mamy więc wspólne powody do chlubie-
nia się swoją przeszłością i wiele przemawia 
za tym, że wspólna przyszłość przyniesie 
wszechstronne korzyści.

– Wspominał Pan o ludziach, że tacy nie-
zwykli…

– Tacy właśnie są. Starsi mieszkańcy na-
szej gminy przybyli tu z tzw. Polski central-
nej, albo z Kresów wschodnich, albo z tere-
nów byłej Jugosławii – Bośni, Serbii, Herce-
gowiny. Ale gdyby sięgnąć głębiej, to niemal 
wszyscy pochodzą ze Wschodu, bo przecież 
Polacy jechali do Bośni właśnie zza Buga, 
czy z dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Można 
powiedzieć, że prawie wszyscy przyjechali 
ze Wschodu, tylko niektórzy – przez Bośnię. 
Ale dziś te różnice nie mają żadnego znacze-
nia, tyle tylko, że w okresie świąt gotowane 
są potrawy właściwe miejscom pochodzenia 
babć, czy dziadków. Kto nie jadł pieczenicy, 
czy pity (ciasto z jabłkami, dynią, i in.) – ten 
nie wie, co stracił. Jasne, że można powie-
dzieć, iż mieszkańcy Jurkowa wywodzą się 
głównie z Kresów, a Szczytnicy – z Bośni. 
Ale ich córki, synowie, czy wnuki – są stąd. 
I nikogo nie dziwi, że wnuczka „Bośniaków” 
śpiewa pieśni zza Buga, a wnuczka „Kreso-
wiaków” pitrasi w kuchni smakołyki z mąki 
kukurydzianej. Wszyscy jesteśmy z Gminy 
Warta Bolesławiecka.

– Dziękujemy za rozmowę.

Wójt Mirosław Haniszewski z efektownym i za-
służonym trofeum „Mecenasa Polskiej Ekologii”

„Król i królowa” szklane postaci autorstwa Sta-
nisława Jana Borowskiego też są majestatyczne, 
ale… inaczej. (zdjęcie pochodzi z folderu Stu-

dia, pt. „BOROWSKI”)
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turalnych i prowadzenia kalendarza w tej 
dziedzinie. Ale z czasem „przylepiło się” do 
niej, samo z siebie, wiele innych przedsię-
wzięć, stąd galeria obrazów, zaopatrzona 
w wielkie lustra, jest też salą ćwiczeń grup 
i grupek tanecznych, miejscem konferencji, 
nawet międzynarodowych (Stara Kamienica 
ma umowy z Korenovem w Czechach i Guta 
w Niemczech), i in.

Tutaj także spotyka się grupa ludzi zainte-
resowanych działalnością w „Stowarzyszeniu 
LGD Partnerstwo Izerskie”.

Trudno uwierzyć, że w pałacu o takim 
nobliwym wyglądzie można się uczyć tak 
nowocześnie i tak rozmaitych zawodów. 
W Biedrzychowicach, między Gryfowem 
Śląskim a Lubaniem zmieściły się cztery 
technika (Technologii Żywności, Żywienia 
i Gospodarstwa Domowego, Hotelarstwa 
oraz kształcące w zawodzie kucharza, a poza 
tym dwie szkoły zaoczne. Nie jest wykluczo-
ne, że od września 2010 r. będą jeszcze szkoły 
kształcące techników kelnerów i techników 
organizacji usług gastronomicznych.

Jeszcze kilka lat temu, w pałacu mocno za-
puszczonym, istniało popularne swego czasu 
Technikum Rolnicze, ale że młodzież z oko-
licznych miejscowości coraz częściej rozglą-
dała się za pracą poza rolnictwem, więc kadra 
szkoły, z dyrektorką Zofią Rak, postanowiła 
o zmianie profilu. Równocześnie postano-
wiono, że sam pałac też musi się zmienić.

To nie było łatwe, bo pałac był zbyt pięk-
ny, by można go było po prostu wyremonto-
wać bez oglądania się na elementy wystroju. 
A remont zabytku jest kłopotliwy i kosztow-
ny. Dyrekcja nie ustawała w wysiłkach, po-
szerzono program szkoły na tyle, by skutecz-
nie zabiegać o pieniądze na modernizację ze 
środków Unii Europejskiej. Stworzono ideę 
Transgranicznego Centrum Aktywizacji 
Młodzieży i Dorosłych w zmodernizowanej 
placówce – Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Biedrzychowicach. To Centrum bę-
dzie służyło aktywizacji społeczności, głów-
nie ze środowisk wiejskich, po obu stronach 
granicy. Sukcesywnie – poza wymienionymi 
– będzie zajmować się edukacją w zakresie 
technologii komunikacyjno-informatycz-
nych, przedsiębiorczości, agroturystyki i in. 

– To się nie może stać z dnia na dzień – 
wyjaśnia dyrektor, Zofia Rak. – Ale mamy 
już za sobą początek procesu, który jest 
atrakcyjną odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie młodzieży. Szkoła gimnazjalna, to 
przecież tylko etap edukacji. Dlatego chce-
my, by nasi uczniowie mieli dobre praktyki, 

W pałacu sprzed wieków 
– szkoła przyszłości

a absolwenci – możliwość kontynuowania 
nauki na wyższych uczelniach, jak choćby 
Uniwersytecie Przyrodniczym, na Wydziale 
Nauk o Żywności. Z perspektywy malutkiej 
miejscowości możemy szybko odczuć, jakie 
następują zmiany w regionalnym rynku pra-
cy i elastycznie dostosowywać do tego kie-
runki edukacji. Widzimy, że jedną z gałęzi, 
która ma naprawdę możliwości rozwoju jest 
turystyka, w tym – agroturystyka. Widać to 
z badań Światowej Organizacji Turystyki i z 
trendów, ujawniających się w naszym regio-
nie. Z przekonaniem możemy zachęcać mło-
dzież do kształcenia się w branżach techno-
logii żywienia w hotelach, świadczenia usług 
cateringowych, czy innych zakładach, dla 
których menu turystyczne jest ważnym ele-
mentem strategii rozwoju.

– Mamy też świadomość – kontynuuje 
Z. Rak – że nie można kształcić dobrze bez 
bazy szkolnej, która standardami co najmniej 
dorównuje dobrym hotelom. Mamy świetną 
bazę dydaktyczną, nowocześnie wyposażony 
Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny, pra-
cownie języków obcych, mikrobiologiczne 
i chemiczne, internat, itp. A w całkiem re-
alnych planach – dalszy rozwój bazy szkoły, 
w sferze zaplecza hotelarskiego i sportowego. 
Myślę, że patronat Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu będzie gwarantem do-
brego poziomu edukacji i otworzy przez ab-
solwentami wizję osobistej kariery. Cieszymy 
się też pomocą wicemarszałka województwa 
Jerzego Łużniaka, który pomagał nam po-
przednio i nadal jest zainteresowany rozbu-
dową naszej szkoły.

My też myślimy, że to wszystko jest moż-
liwe. Mogłoby się przecież wydawać, że ścią-
gnięcie 5 milionów złotych na modernizację 
pałacu w okresie 2005-2007 dla wiejskiej 
przecież szkoły, to zadanie nierealne, a prze-
cież zostało zakończone sukcesem. Efekt mo-
dernizacji jest niezwykły, a dalsze zamierze-
nia dyr. Zofii Rak i jej zespołu wydają się być 
w tym świetle całkiem realne.

www.zsp.biedrzychowice.pl

Niedługo wiosna! Rolniku, już czas wyprowadzić sąsiada w pole!

FotoŻart:          Niedługo wiosna…

ArtGmina 
StArA 
KAMIENICA

Gdyby policzyć, jak wielu artystów przy-
pada na każdy ar powierzchni gminy Stara 
Kamienica, to pewnie wynikiem można by-
łoby zaimponować wielu innym. To jest tym 
bardziej zaskakujące, że w ścisłym tego słowa 
znaczeniu w tej gminie nie ma formalnie ani 
jednego domu kultury. 

– Ale za to nie brakuje kultury, w najlep-
szym znaczeniu tego słowa – mówią i dowo-
dzą tego także swoją osobistą pracą Adam 
Spolnik i Monika Barabasz. Oboje prowadzą 
działalność w Centrum Informacji Tury-
stycznej. Pierwszy jest szefem, koordynato-
rem do spraw informacji turystycznej i pro-
mocji, druga – zajmuje się prowadzeniem 
warsztatów plastycznych, będąc sama uzna-
nym twórcą w tym zakresie (www.artmonia.
pl,  www.monikb.digart.pl). Główną sferą 
aktywności A. Spolnika jest rzeźba, M. Bara-
basz – plastyka. – Ale jesteśmy tylko cząstką 
tej społeczności w gminie – mówią – a wysta-
wy w Centrum są tego najlepszym dowodem. 
Wystawiają tu co miesiąc coraz to inni twór-
cy, miejscowi i zamiejscowi. Z miejscowych 
można wspomnieć o Agatcie Różańskiej 
(ceramika), Leszku Różańskim (grafika), 
Emanueli Czujowskiej (malarstwo), Piotrze 
Syposzu (wytwórcy drewnianych instrumen-
tów muzycznych, i in.) oraz wielu innych, 
bo przecież nie sposób zapomnieć o Beacie 

Na zdjęciu: Aneta Kubicz i Natalia Draczewska 
ćwiczą taniec, tu; sekwencja roboczej próby 
jazzu. A na ostatniej stronie naszej gazety – re-
produkcje urokliwych rysunków M. Barabasz, 
ilustrujących wygląd „starokamienickich cha-
łup przysłupowych”. Dziś tylko w gazecie, ale 
już w nadchodzącym sezonie turystycznym 
będą one wydane w formie pocztówek – pa-
miątek z tej oryginalnej gminy.

Czy wiecie, że...
Czy wiecie, że to w granicach gminy 
Stara Kamienica znajdują się niezwykle 
popularne miejsca, przypisywane in-
nym gminom? Właśnie Zakręt Śmierci, 
uznawany za atrakcję Szklarskiej Porę-
by, czy rezerwat krokusów w Górzyńcu, 
przypisywany Piechowicom, to tury-
styczny „majątek” Starej Kamienicy.

Na zdjęciu: ruiny zamku w Rybnicy. Nie jest wykluczone, że już wkrótce sąsiednie, w Starej Kamieni-
cy, przejęte będą przez Fundację Zamek Chudów, która prowadzi już od kilku lat z dobrym skutkiem 
Wieżę Rycerską w Siedlęcinie. Kierownictwo Fundacji zapowiada, że dołoży starań, by możliwie sze-
roko spopularyzować ten zabytek wśród turystów z Polski i ze świata.

Czy wiecie, że...
Czy wiecie, że przez Gminę Stara Ka-
mienica przebiega aż 145 km oznaczo-
nych tras rowerowych? 

i Marcinie Chlebowskim, których witra-
że zdobią domy prywatne i obiekty w wielu 
krajach Europy (a Beata prowadzi zajęcia 
w Chromcu, w grudniu odbyły się tu warsz-
taty… filcowania, prowadzone po sąsiedzku 
przez Agatę Kowal Ruschil z Wrzeszczyna).

Zrodził się cenny zwyczaj, że po każdej 
wystawie każdego z artystów zostaje chociaż 
jedna praca w Centrum, co sprawia, że two-
rzy się zaczątek imponującej galerii, w której 
są prace (akwarele) także uznanych w całej 
Polsce artystów, jak Leszka Leguta.

Faktem jest, że nie ma w gminie insty-
tucji, która miałaby status domu kultury, ale 
niemal w każdej wsi są świetlice, które pro-
wadzą w mniejszym, czy większym stopniu 
działalność w tej sferze. W Barcinku, Małej 
Kamienicy i Chromcu są już odremontowa-
ne, w Nowej Kamienicy trwa remont obiektu, 
a w perspektywie będą takie również w Ryb-
nicy i Wojcieszycach. A w Kromnowie już 
działa Galeria Izerska w obiekcie po b. ko-
ściele ewangelickim.

Osią działalności Centrum jest promo-
cja i informacja o miejscowej agroturystyce, 
obiektach zabytkowych (14 wpisanych jest 
na listę konserwatora zabytków), miejscach 
noclegowych, koordynacja wydarzeń kul-

Jest i grupa wokalna, szlifuje swój pro-
gram kabaret ADHD, w Antoniowie rozpo-
częły się spotkania miłośników oryginalnej 
odmiany yogi. O niezwykłej „osadzie śre-
dniowiecznej” w Kopańcu (tu działa Stowa-
rzyszenie Kopaniec) słyszało już wielu lu-
dzi, bo jej mieszkańcy bywają na wszelkich 
imprezach przypominających dawny styl 
bycia i życia. Przy czym są szczególnie mile 
widziani, bo – w odróżnieniu od większości 
– promują styl plebejski, a nie rycerski. I w 
swoich prezentacjach są dowcipni i zabawni 
w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Wolimy uchylić się od wyliczania kolej-
nych działań w gminie, zachęcamy Czytel-
ników do odwiedzin na stronie internetowej 
gminy (www.starakamienica.pl) i odwiedzin 
Starej Kamienicy i jej sołectw. A przy oka-
zji można też sięgnąć do dwumiesięcznika 
„Izerska Wieś”, w którym sporo jest infor-
macji o tym, co było i kalendarium tego, co 
będzie.
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Urząd Gminy
Stara Kamienica
Stara Kamienica 42
58-512 Stara Kamienica  
tel. 75 751 43 37
starakamienica@starakamienica.pl
www.starakamienica.pl
Wójt Wojciech Poczynek

Urząd Gminy i Masta 
Zawidów
Pl. Zwycięstwa 21/22
59-970 Zawidów
 tel.  75 778 82 82, 75 778 84 35,  75 
778 83 60
fax. 75 778 82 05
umzawidow@neostrada.pl
umzawidow@wp.pl
http://miasto.zawidow.sisco.info
http://zawidow.info
Burmistrz Józef Andrzej Sontowski

Urząd Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski
Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski
tel. 757813552
fax 757813916
sekretariat@gryfow.pl
www.gryfow.pl
Burmistrz Olgierd Poniźnik

Urząd Gminy Zgorzelec
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel. 757721400
fax 757756564
gmina@gmina.zgorzelec.pl
www.gmina.zgorzelec.pl
Wójt Kazimierz Janik

Urząd Gminy i Miasta 
Lubomierz
Plac Wolności 1
59-623 Lubomierz
tel. 757833151
fax 757833167
ugim@lubomierz.pl
www.lubomierz.pl
Burmistrz Wiesław Ziółkowski

Urząd Gminy Siekierczyn
Siekierczyn 271
59-818 Siekierczyn
tel. 757221778
fax 757221750
ug@siekierczyn.pl
www.siekierczyn.pl
Wójt Janusz Niekrasz

Urząd Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 756477888
fax 756477889
urzad@lwowekslaski.pl
burmistrz@lwowekslaski.pl
www.lwowekslaski.pl
Burmistrz Ludwik Kaziów

Urząd Miasta i Gminy Wleń
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 757136438
fax 757137050
sekretariat@wlen.pl
www.wlen.pl
Burmistrz Bogdan Mościcki

Urząd Gminy Lubań
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań
tel. 756465920
fax 756465939
info@luban.ug.gov.pl
www.luban.ug.gov.pl
Wójt Mirosław Herdzik

Urząd Gminy w Leśnej
Rynek 19
59-820 Leśna
tel. 757211239
fax 757242368
lesna@gminy.pl
www.lesna.pl
Burmistrz Mirosław Markiewicz

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna
ul. Wolności 6
59-830 Olszyna
tel. 757212050
fax 757223550
poczta@olszyna.pl
www.olszyna.pl
Burmistrz Leszek Leśko

Urząd Gminy Platerówka
Platerówka 20 
59-816 Platerówka 
tel.  75 722 16 90 
fax  75 724 11 85 
 urzadgminywplaterowce@xl.wp.pl 
www.platerowka.gmina.bip.net.pl
Burmistrz Krzysztof Halicki

Urząd Miasta i Gminy Mirsk
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk
tel. 756470440
fax 756470469
gmina@mirsk.pl
www.mirsk.pl
Burmistrz Andrzej Jasiński

Urząd Miejski 
Nowogrodziec
Rynek 1
59-730 Nowogrodziec
tel. 757380660
fax 757316416
urzad@nowogrodziec.pl
www.nowogrodziec.pl
Burmistrz Robert Relich

Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Raciborowice Górne
tel. 757389592
fax 757389523
ug@wartabol.pl
www.wartaboleslawiecka.pl
Wójt Mirosław Haniszewski

Urząd Gminy Sulików
ul. Dworcowa 5
59-973 Sulików
tel. 757787288
fax 757756922
ug@sulikow.pl
www.sulkow.pl
Wójt Jan Hasiuk

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój
ul. Marszałka J. Piułsuckiego 15
59-850 Świeradów Zdrój
tel. 757816489
fax 757816585
um@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
Burmistrz Roland Marciniak

Gminy StowarzySzenia

Kromnów (gm. Stara Kamienica). Niewielka 
wieś mogłaby zaimponować ilością nazw w swojej 
historii, od ok. 1300 r. (Crumpow), przez Krom-
menau (1677), aż do powojennych – po kolei – 
Krąpnów, Krąpów, Krumnów, Krępna, Krąpnowo, 
aż ostatecznie – Kromnów (od 1967).

Lubomierz. Jedyna gmina w d. województwie jele-
niogórskim, w której istniało w końcu XX w. PGR 
tak wielkie, że do obserwacji roślin na polach nie 
wystarczała grupa agronomów i traktory, a uży-
wano do tego helikopter, nic więc dziwnego, że tak 
wielkie Gospodarstwo padło z wielkim hałasem, 
gdy inne bankrutowały w miarę dyskretnie.

Nowogrodziec. Przez całe wieki przekleństwo cią-
żyło na ratuszu tego miasta, bo pierwszy spłonął, 
w 1656 r. wzniesiono nowy, który spalił się w 1726 
r., w trakcie odbudowy (1742) zawaliła się wieża, 
a cały, odnowiony budynek spalił się w 1766 r., 
w końcu jednak zbudowano kolejny (1795), któ-
ry udało się jak do tej pory ochronić przed losem 
poprzednich.

Siekierczyn. Tutaj, a nie w Bogatyni odkryto naj-
wcześniej pokłady węgla brunatnego i już w 1840 
r. podjęto jego eksploatację w kopalni „Elizabeth”, 
czynnej aż do 1880 r.

Stankowice (gmina Leśna). Istnieje tu chyba 
jedyny w świecie klub rozrywkowy  stworzony 
w kamiennej wieży, którego pierwszą kondygna-
cją są mury… starej szubienicy; bywalcom musi 
chyba dopisywać czarny humor…

Warta Bolesławiecka. Mąka, to najtrwalsza po-
tęga! – chciałoby się zakrzyknąć, widząc „Złoty 
Młyn”, budynek powstały w 1591 r., istniejący do 
dziś, (pewnie wielokrotnie przebudowywany, ale 
jednak niedługo dobije w dobrej formie do „pięć-
setki”!)

Świeradów Zdrój – Mirsk. Minie niebawem 100 
lat od pełnego uruchomienia linii kolejowej z Mir-
ska do Świeradowa-Nadleśnictwa (29.07.1910 r.), 
ale jak wiadomo, nie doczekała ona swojego jubi-
leuszu, bo 30.11.1995 r. podjęto definitywną de-
cyzję o zawieszeniu słabnącego na tej linii ruchu 
pasażerskiego (szerzej o tym na str. 10).

Wleń. Pomnik gołębiarki na wleńskim rynku jest 
nieprzypadkowy, hodowla i targi gołębi odbywały 
się tu ponoć od XIV w., a dokładnie w roku 1501 
udokumentowano pierwszy specjalny targ gołębi, 
początkujący wielowiekową tradycję, utrzymującą 
się do dziś, dzięki pracy współczesnych hodow-
ców.

Zawidów. W swojej historii przeżywał liczne 
zakręty, bo ponoć jakaś miejscowość istniała tu 
już w XII w., prawa miejskie otrzymał w 1396 r., 
utracił w 1945, potem je odzyskał, ale po reformie 
administracyjnej (1973) nie on, a Sulików stał się 
siedzibą gminy, niemniej Zawidów pozostaje sa-
modzielną administracyjnie jednostką.

Sulików. Cichy i spokojny dziś, był swego czasu 
(niestety, dawno, bo w 1643 r.) głośnym zdrojem, 
odkryto tu bowiem wody mineralne, które służyły 
na wszelkie przypadłości i schorzenia, ale sensacja 
wygasła w końcu XVII w., by odżyć w 1715, kiedy 
odkryto nowe 4 źródła wód, które leczyły ponoć 
reumatyzm i choroby skóry.

Platerówka. Do opustoszałej wsi o nazwie Zalipie 
Dolne zjechała 15 sierpnia 1945 r. grupa operacyj-
na, a niedługo potem 54 „plateranki” ze 131 ko-
biet służących w batalionie im. E. Plater, od razu 
przemianowując wieś na „Platerowo”, by w 1962 r. 
nazwać ją Platerówka.

Olszyna. Miejscowość, w której w sposób szczegól-
ny wyrażono daleko idącą ostrożność co do skut-
ków działania służby zdrowia, bowiem miejscowy 
artysta – Eugeniusz Kusyk – przed ośrodkiem 
zdrowia wystawił w 1997 r. zespół drewnianych 
rzeźb, m.in. z Chrystusem, wprawdzie nazywając 
swoje dzieło „Raj na ziemi”, ale nie wiadomo, czy 
nie było to dyskretne wołanie o wsparcie Opatrz-
ności w sytuacji przymusu korzystania z zabiegów 
ambulatoryjnych.

Ciekawostki z gmin 
w jednym zdaniu 
(nie zawsze 
całkiem poważnym ;-)
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… pod Stogiem Izerskim – dla jasności, a nie kopką siana, 
chociaż i przy sianokosach można poczuć się dobrze. Ale 
kompleks uzdrowisk „Świeradów – Czerniawa” jest zagłębiem 
dobrego samopoczucia i mało kto wie, że tu właściwie wszyst-
ko leczy. Można się poddać hydroterapii (leczenie kąpielami 
wodnymi), elektryczności (przy pomocy – rzecz jasna – spe-
cjalnych urządzeń i pod kontrolą lekarza), światłu (które, je-
śli odpowiednie i właściwie dozowane działa bakteriobójczo 
i poprawia ukrwienie), leczeniu ciepłem (wzmacnia skórę , 
zmniejsza bóle, rozluźnia mięśnie). 
Można wymieniać dalej – magnetoterapia – to jedna z wiodą-
cych dziedzin rehabilitacji, stosowana w Świeradowie Zdroju. 
Leczy schorzenia układu ruchu, pomaga w leczeniu układu 
krążenia i trudnogojących się ranach, czy osteoporozie.
Jest tu masaż suchy, masaż gorącymi kamieniami  (zalecane 
są kamienie pochodzenia wulkanicznego). Można się kąpać 
w algach, co wygląda nienajlepiej, bo pacjent oblepiony jest 
błotem, ale za to algi redukują ponoć błyskawicznie tkankę 
tłuszczową i cellulit, a przy okazji wygładzają skórę. Można 
się „kąpać w bandażach” (agyptos – to zabieg kosmetyczny 
polegający na owinięciu ciała bandażami nasączonymi mie-
szaniną osadów oceanicznych i ekstraktów z roślin). W trak-
cie zabiegu wyglądamy jak mumia egipska, ale po krótkiej 
serii jesteśmy szczuplejsi, a jeśli cierpimy na łuszczycę, to się 
jej pozbywamy.
W tzw. kapsule młodości podlegamy naraz saunie, hydrotera-
pii, masażowi wibracyjnemu, terapii świetlnej i aromaterapii 
(leczeniu zapachami). W dodatku nie musimy nic robić, tylko 
spokojnie sobie leżeć, a w tym czasie maszyna stara się usu-
nąć nam zmarszczki, poprawia jakość skóry i pomaga wal-
czyć z nadwagą. Jeśli możemy zdobyć się na nieco wysiłku 
– polecamy „kinezyterapię”, to znaczy leczenie ruchem.

Jeśli mamy sporo czasu i trochę odłożonych pieniędzy, to mo-
żemy nie wyjeżdżać ze Świeradowa Zdroju tygodniami, bo są 
tu – poza wymienionymi – kąpiele świerkowe, radoczynne 
i borowinowe, można poddać się okładom „czekoladowym” 
(pasta pachnie czekoladowo, wygląda czekoladowo, a nie 
tuczy), a na koniec odpocząć po tych wszystkich zabiegach 
w „Spa”, w saunie i jacuzzi. 

W kilkunastu zdaniach nie sposób opowiedzieć, co nas może 
czekać w uzdrowisku, ale… Świeradów Zdrój jest sam w sobie 
najlepszą wizytówką zdrowia, jaką może mieć każdy region. 
Przytrafił się właśnie nam. Miasto jest członkiem „Partner-
stwa Izerskiego”, jako jeden z siedemnastu członków naszego 
Stowarzyszenia. Choćby z czystej ciekawości warto tu przyje-
chać i zakosztować niektórych zabiegów, a wcześniej zdobyć 
się na wizytę u lekarza,  który nam doradzi – jakie będą naj-
lepsze. Dla zwiększenia apetytu na zdrowie – kilka zdjęć.

Zdrowie pod Stogiem…

Czy wiecie, że...
Czy wiecie, że w obszarze działania naszego Stowa-
rzyszenia miejscowości uzdrowiskowych było swego 
czasu znacznie więcej? Wleń był znanym ośrodkiem 
kuracyjnym, do którego przyjeżdżano, by nawdychać 
się znakomitego powietrza, a po tych czasach pozosta-
ły charakterystyczne dla zabudowy sanatoryjnej domy. 
W rejonie Sulików-Zawidów ceniono leczenie wodą 
mineralną, a niedaleko stamtąd przecież (w sąsiedniej 
wprawdzie gminie Bogatynia) leży miejscowość Opol-
no Zdrój. Dziś wprawdzie kopalnia „Turów” zdomino-
wała wszystko, ale… powspominać miło.

W dniach od 28 grudnia 2009 do 26 stycznia 2010 „Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izer-
skie”    przeprowadziło pierwszy nabór wniosków  w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. W trakcie naboru złożono 
6 wniosków, na  łączną sumę 2 999 028 zł . W wyniku oceny 
merytorycznej wniosków, która została przeprowadzona prze 
Radę Programową Stowarzyszenia, sporządzona została lista 
rankingowa projektów. Następnie lista i wnioski przekazane 
zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego w celu przeprowadzenia dalszej oceny.

Wniosek Gminy Zgorzelec dotyczył „Budowy boisk wie-
lofunkcyjnych w Trójcy” i złożony został na sumę 500 000,00 
zł. Operacja powiązana jest z innymi projektami, które zreali-
zowane zostały w miejscowości Trójca wpływając na wzrost 
aktywności i integracji mieszkańców. W Trójcy funkcjonuje 
już  Centrum edukacyjno-oświatowe i  pracownia interneto-
wa w Szkole Podstawowej. W celu zapewnienia prawidłowego 
rozwoju dzieci młodzieży oraz stworzenia możliwości aktyw-
nego spędzania czasu wolnego, zaplanowano budowę boisk 
wielofunkcyjnych. Dzięki dogodnemu położeniu z kompleksu 

SZKOLENIA 
Z POMYSŁEM LEADEr

W dniach od 22 lutego do 15 marca 2010  „Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania– Partnerstwo Izerskie” realizując 
zadanie w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej gru-
py działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objęte-
go PROW na lata 2007-2013 przeprowadziło szkolenia  na 
terenie 17 gmin Partnerstwa . Były to  szkolenia z zakresu: 
Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,  Różnicowania 
w kierunku działalności nierolniczej i  Małych Projektów.  
Frekwencja w poszczególnych  gminach objętych Lokalną 
Strategią Rozwoju  była zróżnicowana. W trakcie szkoleń be-
neficjenci mogli dowiedzieć się jakie warunki należy spełniać, 
aby skorzystać z pomocy w ramach poszczególnych działań. 
Mogli również zapoznać się   z dokumentami aplikacyjnymi, 
wykazem wymaganych załączników, oraz celami i kryteriami 
z Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego. Podczas 
prezentacji uczestnicy  mieli możliwość zadawania pytań, 
a także indywidualnych konsultacji dotyczących konkretnych 
przedsięwzięć. 

Zdecydowanie największym zainteresowaniem  cieszyło 
się działanie : Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  
Małe projekty. Z  cyklu  przeprowadzonych szkoleń  skorzy-
stało około 500  uczestników. Mamy nadzieję, że forma i  za-
kres szkoleń wpłyną pozytywnie na ilość i jakość wniosków 
złożonych do LGD.

Stowarzyszenie bardzo dziękuje za  pomoc w organiza-
cji szkoleń pracownikom gmin Partnerstwa Izerskiego, oraz 
Beneficjentom za liczne przybycie i aktywny udział w szko-
leniu.
terminy składania wniosków:
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw                     
  •   6.04.2010 – 5.05.2010 r.
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej     
  •   6.04.2010 – 5.05.2010 r.
3. Małe projekty   • 11.03.2010 – 9.04.2010 r. 
  •   6.04.2010 – 5.05.2010 r.

obiektu będą korzystać nie tylko mieszkańcy Zebrzydowej 
ale również pobliskich miejscowości z innych sołectw. Im-
prezy oraz spotkania przyczynią się do integracji społecz-
ności lokalnej. 

Wniosek na „Budowę świetlicy w Kotliskach” złożyła 
Gmina Lwówek Śląski na kwotę 500 000 zł. W miejscowo-
ści Kotliska brak jest miejsca spotkań dla mieszkańców. Nie 
mają oni możliwości wspólnie rozwijać swoich pasji, zain-
teresowań oraz podtrzymywać lokalnych tradycji. Świe-
tlica pozwoli na organizację czasu wolnego zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. Realizacja operacji posłuży nie tylko 
mieszkańcom Kotlisk, ale także osobom zamieszkującym 
pobliskie miejscowości, w których nie występują tego typu 
obiekty.

Gmina Wleń złożyła wniosek dotyczący „Budowy świe-
tlicy wiejskiej w Marczowie” na kwotę 500 000 zł. Dogod-
ne położenie wsi Marczów  położonej pomiędzy Pogórzem 
Izerskim i Kaczawskim jest niewątpliwie dużym atutem 
miejscowości. Budowa świetlicy  w której zaplanowano 
utworzenie informacji turystycznej przyczyni się do wzro-
stu atrakcyjności tego regionu. Mieszkańcy uzyskają nowe 
możliwości spędzania czasu wolnego, będzie możliwość 
organizacji różnego typu imprez rekreacyjno-kulturalnych. 
Ponadto w budynku świetlicy będzie możliwość korzysta-
nia z kafejki internetowej.

Rada Programowa sprawdzała zgodność projektów z Lo-
kalną Strategią Rozwoju Partnerstwa Izerskiego oceniając 
wnioski według lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski złożone 
przez Gminę Zgorzelec, Siekierczyn i Lubomierz ocenione zo-
stały na 10 punktów, stanowiąc najwyżej ocenione projekty. 
Gminy Nowogrodziec i Lwówek Śląski uzyskały w wyniku oce-
ny merytorycznej 9 punktów. Natomiast   Gmina Wleń otrzy-
mała 8 punktów. 

Wszystkie złożone wnioski charakteryzowały się zgodno-
ścią operacji z celem szczegółowym zawartym w LSR: Rozwój 
infrastruktury społecznej służącej rozwojowi aktywności lokal-
nej. 

Obecnie trwa rozpatrywanie wniosków złożonych w dru-
gim naborze w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

będą mogli skorzystać mieszkańcy pobliskich miejscowości 
oraz  miast Zgorzelec i Goerlitz. Budowa boisk umożliwi wy-
korzystanie lokalnych zasobów poprzez  organizację zawodów, 
imprez sportowo-rekreacyjnych i przyczyni się do poprawy 
wizerunku wsi i gminy.

Gmina Siekierczyn zaplanowała „Remont połączony z mo-
dernizacją Domu Kultury w Siekierczynie”. Wnioskowana 
kwota  inwestycji to 499 028,00 zł. W Domu Kultury mieści się 
biblioteka, kawiarenka internetowa jak również swoją siedzi-
bę posiadają inne instytucje. Budynek pełni wiele funkcji, jest 
wykorzystywany w trakcie imprez kulturalnych, w czasie wy-
borów i organizacji różnego typu spotkań i szkoleń. Bliskość 
granic niemieckiej i czeskiej wpłynie na promocję walorów 
historycznych i turystycznych  gminy. Dzięki modernizacji 
obiektu poszerzony zostanie zakres  organizacji imprez i in-
nych wydarzeń służących tworzeniu warunków do  samoreali-
zacji i rozwijania pasji oraz zainteresowań mieszkańców.

 Wniosek o przyznanie pomocy na „Remont świetlic wiej-
skich w Chmieleniu, Olesznej Podgórskiej i w  Wojciechowie” 
na sumę 500 000,00 zł złożyła Gmina Lubomierz. Celem ope-
racji jest remont trzech świetlic, dzięki któremu mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości uzyskają lepszy dostęp do miej-
sca spotkań i zabaw,  otrzymają możliwość nabywania nowych 
umiejętności oraz realizowania swoich pasji i rozwoju zainte-
resowań, podtrzymując dziedzictwo kultury i tradycji polskiej 
wsi. 

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ze-
brzydowa” to inwestycja zawarta we wniosku Gminy 
Nowogrodziec na kwotę wnioskowaną 500 000,00 zł. Ze-
brzydowa leży w pasie Pogórza Izerskiego oraz w sąsiedz-
twie Niemiec oraz Czech, przez miejscowość przechodzi 
szlak turystyczny oraz jest wiele pomników przyrody, 
dzięki przebudowie świetlicy będzie można organizować 
wystawy kulturowe oraz kiermasze regionalne. Z nowego 

Odnowa Wsi ruszyła!!!
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Gmina cisem stojąca
– Cis henrykowski – 

powiedział wicewójt gmi-
ny Lubań Śląski, Zbigniew 
Zjawin – jest dla nas szansą, 
wyzwaniem, argumentem 
i sposobem…

Przypomnijmy, że wedle 
dendrologów cis, liczący ok. 
1.300 lat, może być uzna-
wany za najstarsze drzewo 
w Polsce, przy którym osła-
wiony dąb „Bartek” jest nie-
omal reprezentantem szkół-
ki leśnej.

– Szansą m.in. na integrację społeczności, bo wokół cisa, 
w przenośni i dosłownie chcemy budować program, z któ-
rym może się wiązać spora grupa mieszkańców gminy, za-
równo emocjonalnie, jak i praktycznie, to znaczy wykonując 
przeróżne prace. Wyzwaniem, bo jest niewątpliwie wciąż 
nie do końca wykorzystaną szansą promocji gminy, choć 
staramy się na wszelkie sposoby. M.in. w ub. roku mieliśmy 
wizytę studyjną gości z różnych kontynentów, począwszy 
od Japonii po Brazylię i Wenezuelę, poprzez połowę Euro-
py. Argumentem – bo działalność gminy, skupiona m.in. na 
promocji cisa pozwala nam skutecznie ściągać środki po-
zabudżetowe na organizację turystyki. W najbliższym cza-
sie chcemy m.in. zorganizować w Henrykowie schronisko 
młodzieżowe, oznaczyć i spopularyzować trzy historyczne 
szlaki pielgrzymkowe – Via Regia, Via Compostello i Drogę 
Jakubową, które mają swój węzeł właśnie u nas. I to wszyst-
ko składa się na fakt, że cis stanowi pewien sposób dotarcia 
przez nas do celu, jakim jest popularyzacja walorów gminy. 
Szlaki, o których wspomniałem, to nie tylko drogowskazy, 
ale wyposażenie tras, m.in. w kilka szałasów, pozwalających 
wygodnie przeczekać kaprysy pogody, pojemniki na odpad-
ki wzdłuż tras, foldery, pamiątki, itp.

Ale nie tylko cisem gmina żyje. Stowarzyszenie przyjaciół 
Pisarzowic, jednej z najdłuższych wsi całego Pogórza (liczą 
one ponad 7 km długości i ok. 1.600 mieszkańców) odnala-
zło w ub. roku drugi (po Nowogrodźcu) słup poczty saskiej, 
niemal w całości. (Przypominamy, że poczta saska miała wy-
tyczony szlak Warszawa – Drezno, wzdłuż którego stały ka-
mienne słupy. Jedynym zachowanym w całości jest stojący na 
rogatkach Nowogrodźca.). Słup z Pisarzowic czeka na odno-
wienie i zapewne stanie nieopodal dawnej karczmy poczto-
wej (na zdjęciu), dziś – budynku przy głównej drodze Lubań 
– Zgorzelec. Nie udało się wprawdzie namówić w ub. roku 
Poczty Polskiej na jej 350-lecie, by partycypowała w pracach 
konserwatorskich, ale gmina poradzi sobie i bez niej.

Zresztą w najważniejszych, bo inwestycyjnych sprawach 
radzi sobie nieźle. Poddane zostały gruntownym remontom 
dwie największe świetlice wiejskie (Pisarzowice, Radogoszcz), 
w tym roku rozpoczną się prace przy budowie sieci wod.-kan 
dla Nawojowa Śląskiego i Uniegoszczy, w trakcie są działania 
w tej sferze w Radostowie Górnym. W Henrykowie przy b. 
szkole podstawowej powstanie boisko wielofunkcyjne, a w 
Radogoszczy – „Orlik”.

Najpewniej przy dawnym zajeździe pocztowym stanie po 
konserwacji zabytkowy słup poczty saskiej

Zabytki… szukają i znajdują
W gminie Lubań Śląski nie ma zbyt wielu pała-

ców, ale istniejące zwracają uwagę. Wprawdzie pałac 
w Jałowcu (pisaliśmy o nim w poprzednich wydaniach 
„Ech”) nie znalazł jeszcze swojego właściciela, ale ad-
ministrująca nim ANR zabezpieczyła budowlę przed 
opadami, natomiast pałacyk w Pisarzowicach, siedzi-
bę b. szkoły podstawowej kupiła – wraz z rozległym 
parkiem – rodzina spod Jeleniej Góry i rozpoczęła już 
remont obiektu, w którym powstanie specjalistyczne 
centrum szkoleniowe, a przy okazji odnowiony zosta-
nie zabytkowy park

Elewacje pałacyku w Pisarzowicach jeszcze nie odzyska-
ły dawnej świetności, ale elementy wyposażenia (m.in. 

okna) są już nowe i trwają dalsze prace remontowe.

Strażacy-ochotnicy w powiecie zgorzeleckim mają więcej 
aut pożarniczych, niż Państwowa Straż Pożarna. – Jedenaście 
lat jestem prezesem Zarządu Powiatowego OSP w Zgorzelcu, 
mówi wicewójt gminy, Kazimierz Słabicki. – Postanowiliśmy 
sami zadbać o bezpieczeństwo ludzi i inwestujemy, nie tylko 
w naszej gminie, ale i w całym powiecie, w zakupy sprzętu. 
Przy pomocy Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego OSP, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Komendy 
Wojewódzkiej PSP i Starostwa, ale i przy udziale naszego 
budżetu zakupiliśmy przez 2 lata 6 małych i 2 średnie samo-
chody specjalistyczne, wielofunkcyjne, to znaczy wyposażone 
w sprzęt pożarniczy, środki ratownictwa technicznego i urzą-
dzenia do interwencji ekologicznych. W tym roku przybędzie 
ich jeszcze więcej, jeden mały i dwa średnie. Będzie 13 no-
wych aut.

Samorządy gminne nie są zachwycone polityką Państwa 
wobec problemów ratownictwa pożarowego i technicznego. 
W założeniu miało być tak, że siłą zasadniczą jest PSP, a jed-
nostki OSP wspierają działania zawodowców. W praktyce 
okazało się, że – jak w powiecie zgorzeleckim – istnieje 27 
w miarę samodzielnych jednostek OSP, funkcjonujących na 
garnuszku gminy i jedna bądź dwie w powiecie jednostki PSP. 
– Jest więc tak – mówi K. Słubicki – że OSP w gminie Zgo-
rzelec odnotowały tylko w 2009 roku aż 98 wyjazdów do róż-

nych akcji. Ochotnicy 
pracują za symboliczne 
pieniądze, absolutnie 
nie odpowiadające wy-
siłkowi i koniecznemu 
stanowi gotowości (14 
zł/godzinę w akcji), ale 
faktyczne koszty samo-
rządu są dużo wyższe, 
bo przecież utrzymanie 
strażnic, ubezpieczenia 
ludzi i majątku, szkole-
nia, badania lekarskie, 
itp. – to już problem 
gminy. – Idea powstania 
Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego 
była słuszna, należało 
wpiąć niektóre jednost-
ki OSP do niego, wypo-
sażyć je i podzielić odpowiedzialność, ale proporcje tego po-
działu i proporcje obciążeń finansowych z tego tytułu między 
Państwo i samorządy są zupełnie nieodpowiednie. Myślę, że 
warto zainteresować tym parlamentarzystów.

Siłą ognia – OSP

Na pamiątkę „starych, dobrych czasów” przed strażnicami OSP (w 
tym przypadku – w Siekierczynie) wystawiono archaiczne wozy z ub. 

wieku. W środku remiz stoją w gotowości nowoczesne, dobrze wy-
posażone auta. Ale analiza wszystkich uwarunkowań działania PSP 

i OSP musi budzić i budzi niemało kontrowersji.

Nad wejściem do 
domu będącego ple-
banią w Nowogrodźcu 
jest wnęka, w której 
znajduje się figura św. 
Józefa. Ale jeszcze cie-
kawsze od samej figury 
są napisy nad nią i pod 
nią, stanowiące przy-
kład znakomicie zacho-
wanych chronostychów. 
W baroku lubowano się 
w chronostychach – ta-
kich właśnie inskryp-
cjach łacińskich. Pisano 
je tak, że litery, będące 
jednocześnie cyframi 
rzymskimi dawały po 
dodaniu do siebie datę 
wydarzenia, do którego odnosi się treść inskrypcji.

Mamy dla Czytelników zagadkę wprost z Nowogrodźca 
– jaką datę rzeźbiarz sprzed stuleci ukrył w dolnym napisie, 
skoro wyróżnione wielkością litery to: V, M, I, V, D, I, V, L, I, 
C, C, I. I czego dotyczyła sentencja?

Żeby nie było tak łatwo, to warto przypomnieć, że jeśli 
następuje złożenie liter/cyfr tuż po sobie, albo przed sobą, to 
się je dodaje lub odejmuje od głównej cyfry. Dla przykładu: 
XI = 11, ale IX = 9. Skoro już to wiemy, to zabierajmy się do 
pracy – nagroda czeka!

BArOKOWY 
rEBUS NA PLEBANII

NAjNOWSZA KSIążKA 
o Pogórzu Izerskim!
Czytelnicy „Ech” jako 
pierwsi dowiadują się, że 
ukazało się wznowienie 
książki „Dla siebie znalezio-
ną ścieżką”, której pierwsze 
wydanie rozeszło się bły-
skawicznie. I nic dziwnego, 
jest to jedna z nielicznych 
książek o tej tematyce, któ-
rą docenił także Wojewoda 
Dolnośląski, honorując ją 
swoją nagrodą. Zaintereso-
wanych lekturą zapraszamy 
do Księgarni Regionalnej 
w Jeleniej Górze, tel. 75 
7522215, www.adrem.jgo-
ra.pl.
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PAŁACE OLSZYNY
W „Słowniku Pogórza Izerskiego” pod redakcją M. Staffy 

z roku 2003 o Olszynie napisano: „Największa wieś w regio-
nie i jedna z największych w Sudetach, liczbą przewyższająca 
wiele miast (…)”. To już oczywiście nieprawda, Olszyna jest 
miastem tzw. całą gębą. A że ma przeszłość wiejską (sielską), 
to nie wada, wszystkie metropolie taką przecież kiedyś miały. 
Z przeszłości Olszyny pozostało kilka cennych, architekto-
nicznych pamiątek, a niektóre z nich zaczynają swoje drugie 
– miejskie – życie. 

Wprawdzie nie należy do nich dwór przy ul. Chopina, 
bo miło, że ma piękną bryłę, to widać po nim męczącą prze-
szłość. Pochodzi z 1798 r., przebudowany w końcu XIX w., 
nieremontowany od lat. Podobnie jak sąsiedni, w pięknym 
parku, założonym ok. 1860 r. Schody porastają mchy, ale na-
dal jest szansa, że będzie piękniał. 

Może jak ten efektowny, stojący już na skraju miasteczka. 
Jeszcze całkiem niedawno prezentował się marnie, dziś – od-
nawiany, lśni. Widać, że pałac pochodzący wz II poł. XIX w. 
pochłonął mnóstwo pieniędzy i serca, ale imponuje swoim 
widokiem. Specjaliści rozwodzą się nad urodą tzw. dachu 
namiotowego, pokrywającego wieżę, tarasami, gankami, itp. 
Podróżni z okien samochodu po prostu podziwiają…

do roboty. To recepta na murowany sukces…

Podpowiadamy to innym, łaknącym sukcesów. Wójt 
skromnie nie dopowiedział, że warto, by społeczność miasta, 
czy gminy umiała właściwie ocenić efekty pracy i pozwolić 
wójtowi (burmistrzowi) skończyć to co zaczął w kolejnych 
kadencjach. K. Janik zaczyna właśnie … DWUDZIESTY 
PIĄTY rok swojej pracy na tej funkcji.

– Czy to nie jest nudne, ćwierć wieku robić to samo?
– A to zależy, czy to samo – pada odpowiedź. – My robimy 

wciąż coś nowego. Proszę pokazami gminę, gdzie w każdej wsi 
jest niezły plac zabaw dla dzieci, gdzie jest miejsce i dla tych, 
co gustują w disco i hip-hopie, na równi z tymi, co cenią mu-
zykę filharmoniczną. U nas znajdzie swoje miejsce rolnik, ale 
także i muzyk, i artysta plastyk. Nie ma tylko miejsca dla bez-
robotnych, ale dawno nie słyszałem od nikogo, że nie może 
długo znaleźć zajęcia. Tego jednego u nas faktycznie nie ma 
– problemu długotrwałego, dotkliwego bezrobocia. I nie ma 
też poczucia, że już niczego nowego nie da się zrobić. Właśnie 

Puchary trudno pomieścić
Wójt gminy Zgorzelec, Kazimierz 

Janik, musi stosować ostrą selekcję, 
bo nie ma szans, by na półkach szaf 
i na ścianach swego gabinetu zdołał 
pomieścić wszystkie wyróżnienia, sta-
tuetki, puchary, dyplomy, itp. uhono-
rowania, jakie przyznano Gminie lub 
jemu samemu, jako wójtowi. Ostatnią 
był tytuł „Managera Roku 2009”, jaki 
odebrał w stolicy, najwyżej oceniony 
spośród gmin wiejskich w kraju, jedy-
ny nominowany z Dolnego Śląska.

– Jakim sposobem można co roku 
zbierać tak wysokie nagrody? – pyta-
my.

– Nie ma w tym żadnej tajemni-
cy – mówi. – Trzeba słuchać, co ludzie 
mówią, umieć przedstawić społeczno-
ści swoje racje, być otwartym na nowe 
pomysły, ale i na argumenty innych, 
niezależnie od opcji politycznych oraz 
– co tu ukrywać – chcieć się przyłożyć 

planujemy budowę hali wielofunkcyjnej, która pomieści kry-
te lodowisko i skate park. Myślę, że od października do mar-
ca, może kwietnia będzie tam lód, a potem urządzenia skate 
parku. To dla młodzieży, bo łatwo na nią narzekać, a trudniej 
ją opanować, dając jej się godziwie wyszaleć. Ostatnio ziryto-
wały mnie nudne ronda. U nas w kraju, to po prostu placyk 
na skrzyżowaniu, zarośnięty trawą, zimą zasypany piachem 
i solą. Zagranicą, na przykład w Austrii, to miejsce do pre-
zentacji oryginalnych dzieł, przestrzennych rzeźb, instalacji, 
itp. U nas też tak będzie, zresztą projekty, przygotowane przez 
miejscowych twórców już się pojawiają, uzyskujemy już zgo-
dy na budowę, za kilka miesięcy przejeżdżający przez gminę 
mogą już nie poznać tych rond.

Wójt gminy Zgorzelec wychodzi z diametralnie innego 
założenia, niż zdecydowana większość szefów samorządowej 
administracji. – To nie gmina ma być bogata – twierdzi – tyl-
ko jej mieszkańcy. Dlatego dofinansowujemy różne sprawy, 
dopłacamy od 20 lat połowę do kosztów związanych z wodą 
i kanalizacją, a ostatnio połowę, jeśli ktoś chce zainstalować 
solary i korzystać z energii słonecznej. W gminie jest czystsze 
powietrze, a ludzie nie muszą bać się rachunków za prąd. Jak 
mają więcej pieniędzy – to więcej inwestują w swoje domy 
i jest po prostu ładniej. A my się rozglądamy nieustannie, co 
by tu jeszcze zbudować…

To nie znaczy, że wszystko i od razu nam się udaje, mamy 
trochę problemów z kilkoma niezagospodarowanymi zabyt-
kami, ale… Pałac w Radomierzycach wprawdzie stoi nie-
czynny, ale nowy właściciel odremontował dachy, odwodnił, 
zabezpieczył, więc może czekać na kontrahenta z pomysłem, 
a pałac wygląda fantastycznie. Gorzej jest z pałacykiem 
w Łomnicy, bo wymaga pilnego remontu, ale jest dużo mniej-
szy, więc będzie łatwiej. Za to radzą sobie właściciele pałacu 
w Gronowie, zresztą nietuzinkowi mieszkańcy gminy, odno-
szący wiele sukcesów na polu artystycznym. Jestem przeko-
nany, że – jeśli już mówimy o sukcesach – to fakt, że gmina je 
odnosi jest w ogromnej mierze zasługą ludzi, którzy tu miesz-
kają i pracują.

Wójt, Kazimierz Janik, w tle mapa gminy, której hasłem jest  
„Gmina Zgorzelec – przyjazna i zasobna”

Pałac w Łomnicy i kartusz pałacowy

Meksyk w Świeradowie Zdroju
Miasto robi wrażenie na najbardziej wybrednych, sko-
ro właśnie tu ma swój dom konsul Meksyku w Polsce. 
Można sobie wyobrazić, że akurat ten człowiek zna 
wiele atrakcyjnych miejsc i to nie tylko w naszym kraju. 
Skoro on wybrał właśnie Izery, to warto się zastanowić, 
czy my sami umiemy dostrzec walory miejsc, w których 
mieszkamy i dlaczego zaczynamy doceniać swoje miej-
sce na Ziemi dopiero wtedy, kiedy zrobią to inni?

Pałac w Radomierzycach dawniej i dziś
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W wiek dorosłości wkroczył jeden z najstarszych mie-
sięczników lokalnych. „Sami Swoi” z Lubomierza obchodzili 
w styczniu 18 lat istnienia. A w marcu 2010 r. periodyk świę-
tował jeszcze jeden jubileusz – DWUSETNY numer. „Echa”, 
jako dużo, dużo młodsze „rodzeństwo” na rynku prasowym 
podziwiają i gratulują.

W mieście powołano od nowa Straż Miejską, wprawdzie 
w skromnym, jednoosobowym składzie, ale pewnie rozwojo-
wym. Lubomierz miał już w swojej przeszłości Straż Miejską 
i to dwuosobową, ale samorząd kilka lat temu zdecydował, 
że ta formacja jest nikomu do niczego niepotrzebna. Teraz 
okazała się niezbędna. Co będzie za kilka lat?

W dniach 12 – 15 sierpnia 2010 r. odbędzie się kolejny, 
XIV Festiwal Filmów Komediowych, imprezy, która rozsławi-
ła miasteczko nie tylko w Polsce. Zabraknie na nim – nieste-
ty – Jerzego Turka, będącego częstym gościem, ale przybędą 
pewnie nowe gwiazdy komedii. Przewidziano w programie 
m.in. rozstrzygnięcia plebiscytów na najbardziej zabawny 
nowy film polski, wybitną aktorkę i aktora komediowego i in. 
Nową kategorią jest plebiscyt na polski serial komediowy. 
Podpowiadaliśmy zgłoszenie do rywalizacji posiedzeń sej-
mowej komisji śledczej „hazardowej”, ale powiedziano nam, 
że dialogi tegoż może by się nadały, ale scenariusz (a tym bar-
dziej scenografia) są kiepskie. 

Przez Muzeum Pawlaka i Kargula przewinęło się w ub. 
(2009) roku imponująco wielu gości. Sprzedano ok. 16.700 bi-
letów, a do tej liczby trzeba dodać niemałe grupy tych, którzy 

Wieści lubomierskie

z opłaty zostali zwolnieni. Na wyniki Lubomierza popatrują 
nie bez zazdrości dyrektorzy wszystkich trzech prawdziwych 
Muzeów w Jeleniej Górze – Karkonoskiego, Przyrodniczego 
i Domu G. Hauptmanna w Jagniątkowie. 

Na zdjęciu: Przez izbę muzealną Kargula i Pawlaka prze-
winęło się w ub. roku niemal 20 TYSIĘCY zwiedzających, 
dziesięciokrotnie więcej, niż wszyscy mieszkańcy Lubomie-
rza (razem z oseskami) razem wzięci. To się nazywa po pro-
stu – SUKCES.

w Europie Międzynarodowych Targach Turystycznych. Tam 
Lwówek Śląski prezentowany był jako część oferty Dolnoślą-
skiej Organizacji Turystycznej.

Wcześniej, bo w lutym br. przedstawiciele Lwówka Ślą-
skiego byli na targach turystycznych w Pradze ze swoją ofertą, 
a w dniach 5 – 7 maja br. pojawią się na TOURTEC w Jeleniej 
Górze, które także mają charakter euroregionalny.

– Staramy się zapraszać do nas przy każdej nadarzającej 
się okazji – powiedział Jan Serafin, Sekretarz Gminy i Mia-
sta. – Tym bardziej, że kalendarz naszych przedsięwzięć jest 
relatywnie szeroki i może być interesujący dla wielu gości, 
i z kraju, i z zagranicy. Oczywiście – hitem pozostaje LLA – 
Lwóweckie Lato Agatowe, które w tym roku w dniach 16 – 18 
lipca odbędzie się już po raz TRZYNASTY (ale nikt nie jest 
przesądny), a fakt, że będą to XIII LLA świadczy tylko o ro-
snącej popularności tej imprezy, na którą najpewniej zjedzie 
znów ok. dwustu wystawców kamieni ozdobnych i wyrobów 
z tych kamieni.

Ale już za kilka dni, bo 27 marca 2010 r. odbędzie się 
w Rynku Wielkanocny Jarmark Wsi Lwóweckiej, a jego ekspo-
zycje związane są z tradycjami wielkanocnymi. Miesiąc póź-
niej, 29-30 maja br. „Dni Europy we Lwówku Śląskim”. Będzie 
to impreza o charakterze poetycko-muzycznym, na którą zja-
dą także Czesi i Niemcy i wielu artystów polskich. Być może 
jest to mimowolny powrót do tradycji wielkich koncertów 
w lwóweckim Ratuszu, które odbywały się tu przeszło wiek 
temu, w dzisiejszej siedzibie Urzędu Gminy i Miasta, dawnym 
pałacu właścicieli wielu dóbr w mieście i okolicach.

Nie minie miesiąc, a 11 i 12 czerwca br. czeka nas ko-
lejne wielkie przedsięwzięcie – Festiwal Smaków Regional-
nych. Będzie okazja do pokosztowania różnych specjałów, 
a być może m.in. pojawi się znowu miejscowe piwo warzone 
w lwóweckim browarze? Po miesiącu wspomniane już Lato 
Agatowe, we wrześniu planowane z wielkim rozmachem Do-
żynki – Święto Plonów, a rok zakończy się Lwóweckimi Jaseł-
kami Ulicznymi – Międzynarodowym Zjazdem Mikołajów, 
planowanym tuż przed Świętami, 21. grudnia br.

To nie wszystkie, a jedynie większe przedsięwzięcia i trud-
no się dziwić, że zdecydowano się działalność Lwówka Ślą-
skiego eksponować na targach zagranicznych, z pewnością 
można oczekiwać echa, w postaci gości nie tylko z Czech 
i Niemiec, bo Lwówek Śl. ma także kontakty z miastem we 
Francji, skąd chętnie przyjeżdżają i oficjalne delegacje, i – co-
raz liczniej – indywidualni turyści.

„Towarem eksportowym” Lwówka Śląskiego jest – w skró-
cie – przede wszystkim tradycja. Gdybyśmy chcieli wspo-
mnieć tylko o kulinariach, to warto uzmysłowić Czytelni-
kom, że dwie spośród wielu wsi gminy mają w tym względzie 
szczególne zasługi i osiągnięcia. Skorzynice prezentują przede 
wszystkim starą kuchnię podolską, a Zbylutów – kuchnię 
górali bukowieńskich, z pogranicza Rumunii. W dodatku 
przywiezione stamtąd tradycje zachowywane są w przeróż-
nych formach, nie tylko smaku „starego, dobrego jadła”, ale 
i kultury. W pierwszej z tych wsi znany jest zespół ludowy 
przypominający muzykę Podola – „Jarzębina”, w drugiej – 
„Dunawiec”, zdobywca wielu tytułów i wyróżnień, będących 
uhonorowaniem za popularyzację folkloru Bukowiny. Muzy-
ki i smaków wystarczy na niejeden festiwal.

Lwówek Śląski 
– nie tylko Lato 
Agatowe
Dok. ze str. 1

trZY KrZYżE 
MŚCISZOWA

To był stary kościół, być może z przełomu XV/XVI w. 
A obok niego stał bogaty dwór. Ale front w 1945 r. nie oszczę-
dził tych zabudowań, aż dziw, że nadal uchowały się fragmen-
ty murów kościoła cmentarnego, choć minęło tyle lat.

Parafia, której proboszczem był ksiądz z Mściszowa obej-
mowała ogromny obszar i wiele zamożnych wsi, dość wspo-
mnieć o Gościszowie, Gradówku, czy odległej przecież Pro-
szowej. Z tamtych czasów pozostał tylko kościół – wówczas 
ewangelicki, dziś katolicki. Oryginalna bryła, bez murowanej 
wieży, przyciąga wzrok. Stalowa dzwonnica stoi skromnie 
nieopodal.A jeśli ktoś podejdzie do starej, murowanej cmen-
tarnej bramy, zobaczy jeszcze inne pamiątki, jeszcze starsze, 
bo ze średniowiecza. Trzy pokutne krzyże. Jeden z nich zarósł 
już mchem, ale widać, że zbrodni, którą upamiętnia, dokona-
no mieczem…

Warto odwiedzić tę wieś, choćby dla momentu zadumy 
nad złożonością losów ludzi i rzeczy. Właśnie w Mściszowie 
to widać dobrze, bo do opustoszałych po wojnie domostw 
zjechali w 1945 r. przybysze z Bośni, których wojna wygnała 
z rodzinnych stron. Przywieźli ze sobą stare kościelne dzwo-
ny. Zawisły na dzwonnicy, zbudowanej przy ocalałym koście-
le ewangelickim i czasami burzą ciszę nad krzyżami, upamięt-
niającymi zapomniane zbrodnie, pozarastanymi przez zawsze 
zielony mech.

Kościół w Mściszowie

Brama cmentarna przy starym kościele

Czy wiecie, że...
Kamień i złoto

Agaty i piaskowce, anhydryt i gips, a poza tym – złoto. W okoli-
cach Lwówka Śląskiego natura nie skąpiła, a ludzie korzystają do 
dziś z jej bogactw. Dziś jednak blask i legenda złota nie przysłania 
wartości, jakie niesie gips i piaskowiec, które są trwalszą podwali-
ną zamożności, niż drobinki kapryśnego złota. O tych kopalinach 
szczegółowo – w jednym z najbliższych numerów „Ech”. Obok – co 
o złocie myślał i pisał Jan Kochanowski.

„Byś wszystko złoto posiadał, które – powiadają 
– gdzieś daleko gryfowie i mrówki kopają (...)”

„Nie żyli źle ludzie i w tych czasach, kiedy na 
ziemi nie znano jeszcze użytku złota.”

„Godności trzeba, nie za nic tu cnota. Miłości 
pragną, nie pragną tu złota.”

„O nierządne królestwo i zginienia bliskie, gdzie 
ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsce, ale 
wszystko złotem kupić trzeba”.
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Wojciechów jest jedną z tych wsi Pogórza Izerskiego, w których nie sposób nie widzieć licznych krzyży przydrożnych, kapliczek i świątków. Zachowały się 
w różnym stanie, mniej czy bardziej zniszczone, ale wielu dręczy pytanie – skąd właśnie tu jest ich tak wiele? Odpowiedź jest w miarę prosta – Wojciechów 
już w 1416 r. stał się własnością zakonu benedyktynek z pobliskiego Lubomierza. Wielki wpływ sióstr na mieszkańców wsi nie powinien dziwić. Świątki są 
tylko jednym z tego dowodów. Gdyby ktoś wątpił w tę tezę, to powinien odwiedzić Marczów. Ta wieś leży wprawdzie w innej gminie, ale świątków i kapli-
czek jest tam jeszcze więcej. I Wojciechów, i Marczów były własnością tego samego lubomierskiego zakonu, aż do jego kasacji w 1810 r.
Świątki z Marczowa pokażemy w kolejnym wydaniu „Ech”. Na zdjęciach – krzyże z Wojciechowa.

Świątki 
przydrożne

Jeszcze w końcu XIX w. 
rozpoczęto przemyśliwać 
o połączeniu Mirska i Świe-
radowa koleją wąskotorową, 
powstały już wizualizacje jej 
przebiegu, a nawet wstępne 
projekty dworców. Pomysło-
dawcą byli Schaffgotschowie, 
którzy chcieli spiąć swoje – 
bardzo przecież rozległe – do-
bra z większymi miejscowo-
ściami i siecią istniejących już 
wówczas kolei państwowych, 
ale projekt upadł. Potem jesz-
cze dwukrotnie zabierano się 
do tego bez skutku, ale w koń-
cu dopiero od stycznia 1906 r. 
uzyskano niezbędne pozwo-
lenia na budowę normalnoto-
rowej kolei.

Fragmenty linii kolejo-
wych na tym terenie już ist-
niały, choćby Lubań – Jelenia Góra przez Gryfów (od 1866 
r.)., czy z Gryfowa do Mirska (od 1884 r.), przedłużona 
w 1904 r. do Pobiednej. Niemal w tym samym czasie (1902) 
oddano linię kolejową z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby 
i Jakuszyc. Ale Świeradów, Krobica, Mroczkowice… czekały. 
I to niecierpliwie, bo tutejsze drogi były przeciążone, jako że 
rosła w niezwykłym tempie liczebność turystów, kierujących 
się do Świeradowa. Kolej kończyła się w Mirsku, dokąd docie-
rało z Gryfowa aż 19 par pociągów.

Legenda torów żelaznych, 
czyli o Kolejce Izerskiej

turystyka nie była jedyną przyczyną lobbowania  za 
rozwojem kolei. W powiecie lwóweckim było sporo ma-
łych zakładów wytwórczych, którym brakowało taniego 
transportu, poszerzającego możliwość sprzedaży wyro-
bów. Trudno było organizować wywózkę drewna z lasów 
izerskich w oparciu o konne wozy. Projekcja ówczesnych 
wizji szła dalej, mówiono o konieczności połączenia ko-
lejowego Świeradowa Zdroju i Szklarskiej Poręby. Ale te 
ostatnie plany nie wytrzymywały już absolutnie konfron-
tacji z przewidywanym obłożeniem ruchem pasażerskim 
i towarowym, chociaż w latach 1912-13 wykonano już 
projekt odcinka linii kolejowej długości 15 km, łączącej 
Świeradów z Górzyńcem. Projekt upadł, bo koszty reali-
zacji były ogromne, m.in. wymagało to wybudowania ok. 
50 mostków stalowych i kamiennych dla ciężkich pocią-
gów nad potokami i wąwozami. Entuzjaści nie odpusz-
czali, wrócili do kwestii połączenia kolejowego Świera-
dowa i Szklarskiej Poręby w roku 1925, potem w 1934. 
Ale to już był zły czas dla planowania kosztownych in-
westycji niesłużących wojnie, o której wówczas myślały 
władze Niemiec.

Trasą kolejową do Świeradowa Zdroju, której budowę 
rozpoczęto w roku 1906, miały w zamyśle jeździć wagony 
bezpośrednio z Berlina, Cottbus i Wrocławia, więc musiała 
być solidnie budowana. Niedługa, bo licząca niespełna 12 
km, ale o relatywnie odczuwalnej różnicy wzniesień (206 m). 
Dla wygody pasażerów w wagonach miały być zainstalowane 
ogrzewanie parowe i oświetlenie gazowe. Położona prawie 
3 km dalej od dworca głównego w Świeradowie Zdroju sta-
cja „Świeradów Nadleśnictwo” miała umożliwiać wywózkę 
drewna.

Od 31 października 1909 r. ruszyła kolej pasażerska , pół 
roku później oddano do użytku stację Nadleśnictwo. Po-
czątkowy optymizm, wynikający z osiągnięcia planowanego 
wysokiego ruchu pasażerskiego znikł, gdy wybuchła I wojna, 
potem nieco odżył, ale na krótko. Ta kolej nie okazała się zło-
tym interesem. Próby wymiany taboru (w 1934 r. zakupiono 
wagon z własnym napędem Diesla) nie dały efektów. Dopie-
ro po 1934 r. udało się uruchomić wagony bezpośrednio wio-
zące pasażerów z Berlina, bo na taki ukłon wobec kolei pry-
watnej nie godziła się przez 30 lat kolej państwowa. II wojna 
światowa sprawiła, że uzdrowisko przestało być atrakcją dla 
berlińczyków. Obliczono, że w całym okresie 1909 – 1934 
z Kolejki Izerskiej skorzystało ok. 2,7 mln pasażerów.

Po wojnie ta linia, uznawana przez PKP za sublokalną, 
nigdy nie była doceniana i właściwie modernizowana. Stan 
zapuszczenia (ale i pojawienie się alternatywnych środków 
komunikacji) sprawiały, że linia ta była coraz mniej rentow-
na, a w latach 90-tych XX w. ostatecznie zrezygnowano z jej 
użytkowania. Decyzja o zawieszeniu ruchu pasażerskiego za-
padła w listopadzie 1995 r., w lutym 1996 r. wprowadzono 
zastępczą komunikację autobusową i to był koniec legendy 
(nie tylko tej) kolei.

Takich domów 
już prawie nie ma…
Plac Wolności, to znaczy Rynek w Sulikowie, jest jednym 
z najcenniejszych przykładów zabudowy małomiasteczkowej, 
nie tylko na Dolnym Śląsku. Wprawie na skutek licznych po-
żarów, trapiących to miasto, m.in. w 1688, 1814 i ostatniego 
w 1952 r. większość domów została zniszczona, to dwa za-
chowały się znakomicie i stanowią stały motyw fotografii 
pamiątkowych i pocztówek. W latach 1957-59 prowadzono 
w Rynku prace remontowo-zabezpieczające, których ubocz-
nym skutkiem było rozebranie większości domów szachul-
cowych, jakimś cudem dwa narożne uchroniły się przed tak 
rozumianym „remontem zabezpieczającym”. Oba pochodzą 
z XIX w., narożny jest prawie pół wieku młodszy od swego 
„sąsiada”, ale oba trzymają fason.
Na drugim biegunie urody zabudowy małomiasteczkowej 
są murowane domy Rynku w Leśnej. Zupełnie odmienne, 
ale niezwykle urokliwe, turysta w Leśnej zwierzył się nam, iż 
w Rynku czuje się jak w… bombonierce.

Na zdjęciach: Domy szachulcowe w Sulikowie i zabudowa 
murowana w centrum Leśnej.

Bazalt? Ekstra!
Z bazaltem, jak z winem – im starszy, tym niekiedy lep-
szy. Zarębiański, efekt erupcji wulkanicznych jakie tu 
miały miejsce półtora miliona lat temu jest uważany za 
najlepszy w Polsce, odporny na ściskanie i wietrzenie.

Czy wiecie, że...
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Ponoć osadnictwo w Gościszo-
wie (gmina Nowogrodziec) istnia-
ło już ok. I wieku PRZED NASZĄ 
ERĄ! Badacze odkryli też ślady 
osady wczesnośredniowiecznej, 
ale bezdyskusyjne jest, że nawet 
dokumenty, które się zachowały 
potwierdzają, że ta wieś jest jedną 
z najstarszych na Pogórzu. Powsta-
ła zapewne w XII w., a w 1233 r. jej 
właściciel, książę Henryk Brodaty 
przekazał ją rycerzowi Thamo von 
Landeskrone. Potem ofiarowy-
wano ją lub sprzedawano różnym 
możnowładcom, a była to bardzo 
bogata miejscowość.

Gościszów wsławił się m.in. 
i tym, że po aneksji Śląska do Prus, 
kiedy zapanował tu ewangelicyzm, 
to pierwsze nabożeństwa luteran 
(1742) odbywały się w… browarze 
dworskim, dopiero dekadę później 
zaczęto wznosić kościół ewangelic-
ki.

A zamek, którego resztki po-
tężnych dawniej murów widzimy 
na zdjęciu, całe wieki cieszył się 
niezwykłą renomą, jako jeden 
z najpiękniejszych, pieczołowicie 
zadbanych zabytków renesansu na 
Śląsku.

Ale nie przetrwał ostatniej woj-
ny. I nie wiadomo, co było przy-
czyną pożaru, bo jedni twierdzą, 
że działania frontowe, a inni – że 
tę przepiękną budowlę podpali-
li członkowie Wehrwolfu już po 
wojnie.

Zamek 
Gryf

Mógłby być jedną z największych atrakcji tu-
rystycznych, bowiem dostęp do niego jest nie-
zwykle łatwy – stoi niemal tuż przy drodze. 
W porównaniu z trudnodostępnym Chojni-
kiem, czy wymagającym wspinaczki Wleniem 
– rarytas! Niewysokie (448 m n.p.m.) wzgó-
rze nie stanowi przeszkody nawet dla dzieci. 
Ruiny na jego szczycie są widoczne z każdej 
strony świata, począwszy od Sępiej Góry nad 
Świeradowem, skończywszy na drodze wio-
dącej do Czochy i Świecia. Czy prawdą jest, że 
pierwszą fortecę w tym miejscu wzniesiono 
już w 1101 r., jako zaczątek siedziby Grafitów? 
Czy prawdą jest, że nazwa bierze się stąd, że 
na szczycie wzgórza miał swoje gniazdo gryf, 
od którego pochodzi i nazwa wzgórza i wie-
le herbów okolicznych rodów? To legendy. 
Wedle przekazów historyków zamek powstał 
dużo później, bo ok. 1201/2 r. , wzniesiony 
przez Bolesława Wysokiego, lub Henryka Bro-
datego dla ochrony granic, przed zadziornymi 
wówczas Czechami. Gryf ma skomplikowany 
życiorys (wrócimy doń przy okazji), ale i nie 
całkiem pewną przyszłość. Już od pocz. XIX 
w. zaczął się dla tej budowli trudny czas popa-
dania w ruinę, bo Schaffgotschowie, którzy tu 
mieli swoją główną siedzibę, przenieśli się do 
Cieplic. Dziś tylko okresowo można zwiedzać 
to miejsce, a tempo prac zabezpieczających 
nie gwarantuje, że resztki budowli znowu 
będą magnetycznym miejscem bezpiecznych 
spacerów. Spieszmy się…

Lwówek Śląski zafundował sobie za ok. 14,5 mln złotych 
niezwykle cenny prezent, który trafi głównie do młodzieży, 
choć przecież nie tylko.

Mowa o hali sportowej, budowanej przy szkole podstawo-
wej nr 2. W okresie najbliższych wakacji mają być ukończone 
wszelkie roboty, a 1 września br. nastąpi uroczyste przekaza-
nie obiektu. Sala pomieści m.in. pełnowymiarowe boisko do 
gry w piłkę ręczną, zaplecze odnowy biologicznej, siłownię, 
sal do aerobiku i trybuny na których zmieści się przeszło 300 
widzów, a dodatkowo wydzielono miejsca dla sprawozdaw-
ców sportowych, dziennikarzy, itp.

– Projekt został pomyślany – usłyszeliśmy – żeby można 
było na czas zajęć szkolnych podzielić boisko na trzy części, 
by nawet i trzy klasy mogły ćwiczyć na zajęciach z w-f, nie 
przeszkadzając sobie nawzajem. Ze szkołą sala będzie połą-
czona specjalnym pasażem, ale poza tym na zewnątrz po-
wstaje boisko lekkoatletyczne, a tuż obok od dłuższego czasu 
istnieje „Orlik”, to można powiedzieć, bez żadnej przesady, że 
to już nie kompleks, a kombinat sportowy.

Takiego obiektu we Lwówku Śląskim brakowało, tym bar-
dziej, że nigdy nie brakowało dobrego sportu. „Czarni” – to 
klub piłki nożnej, od najmłodszych do seniorów i oldboy-
’ów, w Międzyszkolnym Klubie Sportowym trenują z powo-
dzeniem lekkoatleci, a KS „Piast” – to drużyny piłki ręcznej 
dziewcząt. Ponadto wielu sportowców trenuje w drużynach 
i SZS. Piłkarki ręcznei mają sporo talentu i umiejętności, ła-
komie spoglądają na niektóre z nich trenerzy kobiecych dru-
żyn ekstraligi, choćby z Jeleniej Góry. Można przewidywać, 
że skoro młodzie mieszkańcy Lwówka Śląskiego radzili sobie 
z treningami nawet nie mając sali, to jej powstanie przyczy-
ni się do wzrostu popularności różnych dyscyplin i może się 
okazać, że kibice z Lubania, Jeleniej Góry i Bolesławca będą 
zjeżdżać do Lwówka na dobre mecze. 

Sala, jakiej 
nie było

Gościszów, wieś stara jak… świat

Musiał być wspaniale budowany, skoro po-
tężne mury nadal stoją, mimo upływu ponad 60 
lat od pożaru. Zachwycają detale – resztki zdo-
bień, okuta żelaznymi ćwiekami furta, czy pia-
skowcowe herby nad jednym z portali. Mimo, 
że dziś pozostała zeń tylko skorupa, warto za-
trzymać się w drodze, by obejrzeć tę budowlę.



N a s z e  w i z y t ó w k i

Fotografia, którą zilustrowaliśmy wielkanocne życzenia na 
1 stronie gazety jest zapowiedzią konkursu. Redakcja „Ech 
Izerskich” zaprasza do udziału w nim wszystkie dziewczyny, 
które chciałyby się sprawdzić przed obiektywem i ewentual-
nie jako kandydatki na modelki, czy hostessy, itp. 

Wspólnie z zaprzyjaźnionym z nami studiem fotografii 
portretowej i reklamowej w Jeleniej Górze ogłaszamy cało-
roczny konkurs o tytuł „Miss Obiektywu Pogórza Izerskie-
go”. Przyjmujemy (pod nr tel. i adresem jak niżej) zgłoszenia 
wszystkich zainteresowanych dziewcząt (niepełnoletnie mu-
szą mieć pisemną zgodę rodziców), które chciałyby rywali-
zować o ten tytuł i nagrody. Każdej kandydatce proponujemy 
udział w bezpłatnej profesjonalnej sesji zdjęciowej. 

Strój – dowolny, wybrany przez samą dziewczynę, któ-
ra na pamiątkę udziału w konkursie otrzyma 5 wybranych 
przez siebie zdjęć w formie cyfrowej, a jedno z nich zostanie 
opublikowane w naszej gazecie. W ostatnim wydaniu „Ech 
Izerskich”, w grudniu 2010, zamieścimy komplet fotografii 
wszystkich kandydatek do tytułu „Miss” i kupon plebiscyto-
wy, a w kolejnej gazecie ogłosimy wynik rywalizacji.

Zwyciężczyni otrzyma nagrodę rzeczową o wartości nie-
mniejszej, niż 1.000 zł oraz portfolio swoich zdjęć w albumie 
(10 fotografii 15x21 cm). Dwie kolejne osoby – nagrody o war-
tości co najmniej 500 zł i podobne portfolia (5 zdjęć). Dodat-
kową nagrodą dla zdobywczyni I miejsca będzie oryginalna 
fryzura, przygotowana przez Studio Fryzur i Wizażu „Marki-
za” w Jeleniej Górze, tel. 757676220. Nie są wykluczone inne 
nagrody, o które będziemy zabiegać w trakcie tego roku.

Każda dziewczyna bywa fotogeniczna. Modelka do fryzury 
z 1 strony była zwyczajną maturzystką jednak ze szkół, przy-
padkowo „wpadła w oko” fryzjerce i fotografowi, obecnym na 
balu maturalnym. Może warto mieć trochę odwagi i zapytać 
lustra – a czemu nie ja?

Fotografia przedstawia jedno z najbardziej oryginalnych 
zdobień, istniejących w ciekawym obiekcie, zlokalizowa-
nym na terenie Pogórza Izerskiego i ma wartość nie tylko 
artystyczną, ale i historyczną.
Co to jest i gdzie można to zdobienie zobaczyć? – na od-
powiedzi (listowne) czekamy do 10 czerwca 2010 r. w sie-
dzibie Stowarzyszenia (59620 Gryfów Śląski, Ubocze 300). 
Między osobami, które udzielą prawidłowej odpowiedzi 
rozlosujemy nagrodę książkową.

ZAGADKA – KONKUrS

KO N K U r S 
F O t O G r A F I C Z N Y 

o  t y t u ł  M I S S  O B I E K t Y W U
dok. ze str. 1

To jest ta sama dziewczyna, odmieniona przez fryzjera, 
wizażystę i fotografa... I Ty pokaż swoje drugie oblicze...

Nikt nie wie dokładnie, bo powstał z fantazji umysłu 
i pracy rąk. Stoi na dziedzińcu zajazdu artystycznego 
w Pławnej, którym gospodarzy znany plastyk i animator 
teatru niekonwencjonalnego, Dariusz Miliński. Ten sam, 
który przekonuje wszystkich ogromnymi banerami, że 
„Pławna, to miejsce magiczne”. Warto przyjechać i zoba-
czyć samemu.

Cytaty z zebrań 
Samorządowcy w trakcie licznych zebrań dzielą się swo-
imi przemyśleniami. jedne są głębokie, a inne – jeszcze 
bardziej. Czasami jednak ta głębokość jest niezmierzona 
i bywa, że myśl staje się swoją własną karykaturą. Poniżej 
– kilka próbek. jeśli nasi Czytelnicy mają swoje zapiski – 
uprzejmie prosimy o nadesłanie ich na adres redakcji.

Poszłam na nadwykonania, bo lekarze sprężyli się w aspekcie 
powłok brzusznych kobiet po odchudzaniu… – informacja 
dyrektora szpitala, dotycząca rozliczeń z NFZ

Obowiązkiem burmistrza jest wykonywanie obowiązków

Jak wynika z ust dyrektora, te tematy są bezwzględnie ko-
nieczne

Z tych ankiet nie wynika, że nikt nie był zadowolony

mamy zafunkcjonować w warunkach średniowzględnych

gdyż jeżeli mam być zderzakiem, to muszę mieć zakotwicze-
nie

…jeśli będzie taka potrzeba, a taka potrzeba będzie...

niektóre sprawy powinny być oćwiczone w trybie roboczym

nie ma sprawiedliwości, czy równości, chyba, że w Korei, bo 
tam wszyscy równo żrą trawę

mówię skrótowo, bo i tak każdy wie, o czym mówię

zanim zacznę ćwiczenia intelektualno-polityczne z opozycją, 
a może i z koalicją, muszę się zastanowić

trzeba krzyżować myśli i wykazać się potencją ekonomiczną

problemy w końcu trzeba ujawnić w takiej formule, jakby ich 
nie było

strategia przedstawiła nam obraz troszeczkę bardzo smutny

Co to za zamek?
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Cztery grafiki Pani MonikiCztery grafiki Pani Moniki

Domy przysłupowe w Antoniowie i Kromnowie, gmina Stara Kamienica. Rysunki autorstwa  Moniki Barabasz-Kwaśniak,  
o której piszemy na stronie 4. Planujemy wspólnie z Autorką, by rysunki te stały się widokówkami promującymi nie tyl-
ko gminę Stara Kamienica, ale też inne  efektowne, urokliwe, zabytkowe budynki mieszkalne, jakich wiele możemy widzieć  
w różnych gminach Pogórza Izerskiego. 

Telefon dla zainteresowanych: siedziba Stowarzyszenia, 75 78 13 163


