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Szanowni Czytelnicy
Kończymy kolejny rok wydawania naszej gazety. „Echa 

Izerskie” wpisały się już w wizerunek Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, i co kwartał ponad 6 tysięcy egzempla-
rzy gazety powinno trafiać do rąk Czytelników.

W tym czasie nasza gazeta mocno się zmieniła, zarów-
no wzrósł nakład (początkowo było to 1,5 tys. egzemparzy), 
zmienił się papier, zwiększaliśmy ilość stron (zaczynaliśmy 
od 4, a wydanie, które Państwo macie w rękach ma już ich 
16!, jako wyjątkowe, świąteczne), trzykrotnie zmienialiśmy 
drukarnię, by uzyskać możliwie najlepsze efekty.

Zmieniały się też treści. Zawsze staraliśmy się i staramy 
nadal przekazywać nowinki z pracy Stowarzyszenia i poka-
zywać, co się dzieje na terenie Pogórza Izerskiego. Ale jedno-
cześnie staraliśmy się poszukiwać coraz ściślejszego kontaktu 
z naszymi Czytelnikami. Stąd konkursy wiedzy o regionie, 
konkurs na „Miss Foto Pogórza Izerskiego”, zaproszenie do 
wspólnego dzielenia się swoimi rodzinnymi radościami (fo-
tografie ze ślubów nowożeńców Pogórza), które w zamyśle 
mają tworzyć naszą „Towarzyską Kronikę Izerską” i in. 

Informacje o tych wszystkich przedsięwzięciach zamiesz-
czamy w tym wydaniu Gazety i nie ukrywamy, iż liczymy na 
zaproszenia na śluby, byśmy mogli zamieścić zdjęcia młodych 
par w naszej gazecie, zgłoszenia do konkursów, i inne formy 
aktywności czytelniczej, jak choćby przesyłanie nam fotogra-
fii dziwnych przedmiotów, czy roślin i ciekawych miejsc (jak 
widać to na stronie 15). Za wszystkie przesyłki i zaproszenia 
z góry dziękujemy!

W tym wydaniu prezentujemy sporą grupę twórców z Po-
górza. Mamy nadzieję, że to będą dla Państwa ciekawe in-
formacje, jak wielu ludzi, i jak bardzo interesujących mieszka 
blisko nas. Do innych twórców, rękodzielników i artystów bę-
dziemy docierać i pisać o nich w kolejnych wydaniach „Ech”.

W każdym wydaniu staramy się też prezentować informa-
cje o historii tych ziem, przybliżać tajemnice i zagadki. Pisali-
śmy o zamkach, kościołach, zabytkowych obiektach... Będzie-
my ten wątek kontynuować, bo wiemy, że akurat te sprawy 
interesują wielu naszych Czytelników.

Kolejna nowinka, którą kończymy rok 2010, to informa-
cja, że naszą gazetę będzie też można znaleźć w internecie. 
Od tego wydania będziemy – poza papierowym – edytować 
na stronie Partnerstwa także elektroniczną formę „Ech Izer-
skich”. 
     Zapraszamy do lektury.

Redaktor Naczelna, Bożena Mulik, z Zespołem

Najważniejsi 
– ludzie i ich praca

W tym wydaniu naszej Gazety sporo miejsca zajmie pre-
zentacja szczególnie interesujących mieszkańców Pogórza 
Izerskiego. Staraliśmy się odszukać twórców zajmujących się 
różnorodnymi pracami, by w jednym wydaniu nie powielać 
podobnych pasji. I – nie ukrywamy – sami byliśmy zaskocze-
ni trudną do przewidzenia paletą zainteresowań – od „cięż-
kiego” kowalstwa, po fizezyjne zdobienie bombek czy skorup 
jaj, od misternego haftowania, do ponadnaturalnych rzeźb... 
Będziemy kontynuować nasze poszukiwania i prezentować 
ich efekt w kolejnych wydaniach gazety, bo ta próba dowio-
dła, że rękodzieło jest bodaj jedną z najmocniejszych stron 
mieszkańców Pogórza.
Rozpoczynamy dzisiejszymi publikacjami cykl – „Twórcy 
z Pogórza”, i kilkanaście tekstów o ludziach i ich pracy pod 
tym właśnie – wspólnym – tytułem możecie Państwo prze-
czytać już dziś.

Wraz z końcem roku 
przychodzi czas na pod-
sumowanie minionych 
dwunastu miesięcy. To 
również szczególny czas 
dla nas, dlatego pragnie-
my serdecznie podzię-
kować  za dotychczaso-
wą współpracę  wszyst-
kim osobom biorącym 
udział w realizacji pro-
jektu LEADER na Pogó-
rzu Izerskim.
 Zapraszamy jedno-
cześnie przedsiębiorców, 
rolników i ich domow-
ników oraz   jednostki 
samorządu  i organi-
zacje pozarządowe do 
udziału w  konkursach ogłaszanych przez Stowarzy-
szenie  LGD – Partnerstwo Izerskie w ramach działań 
PROW 2007-2013. Proponujemy również  włączyć się 
w szereg działań i przedsięwzięć, które mają na celu 
podniesienie umiejętności i aktywizację mieszkańców 
obszaru LGD. Pragniemy   zachęcić do współpracy tych 
z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się 
z  działalnością Lokalnej Grupy Działania- Partnerstwo 
Izerskie (www.lgdpartnerstwoizerskie.pl; e-mail: biu-
ro@lgdpartnerstwoizerskie.pl).
 Nasze propozycje na nadchodzący rok to między in-
nymi  organizacja imprezy plenerowej „Izerskie klimaty, 
Izerskie bogactwa” , stworzenie wirtualnego spaceru po 
Pogórzu Izerskim, w ramach którego zaprezentujemy 
ofertę regionu turystycznego z  bazą  noclegową, atrak-

 IZERSKIE

W Gryfowie Śl. odbyło się 17 grudnia 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, w którym udział wzięli 
wójtowie i burmistrzowie oraz ich pełnomoc-
nicy z 17 gmin. Omawiano głównie sprawy 
organizacyjne do przyszłych wspólnych dzia-
łań, wnioski dotyczące procedury składa-
nia projektów, osiągnięte dotychczas efekty, 
itp. Powitano nowych wójtów i burmistrzów 
w gronie (m.in. w wyniku ostatnich wyborów 
zmienił się wójt Sulikowa, burmistrz Leśnej, 
wójt gminy Lubań Śląski – poprosimy nowych 
szefów samorządów o rozmowy i będziemy 
publikować ich treści w kolejnym wydaniu 
„Ech Izerskich”).

Wspomniano też o kilku sprawach szcze-
gółowych, m.in. o EkoMuzeum w gminie 
Mirsk – raptem jednym z 17 takich w całej 
Polsce! – i in. Symboliczny opłatek i życzenia 
sukcesów zakończyły uroczyście robocze spo-
tkanie.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pogórza Izerskiego

cjami turystycznymi i innymi ciekawymi miejscami. 
Ponadto chcielibyśmy przy współpracy z mieszkańcami 
i instytucjami naszego obszaru stworzyć tzw. MARKĘ 
REGIONU, dzięki której wzmocni się tożsamość i  po-
czucie wartości mieszkańców oraz ukształtuje  nowy  
wizerunek Pogórza Izerskiego.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Naro-
dzenia i Nowy Rok  pełni nadziei spoglądamy w przy-
szłość. Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha,   
spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji 
i wielu sukcesów.
 Zarząd i Pracownicy

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
– Partnerstwo Izerskie”

Ozdoba świąteczna z... makaronu autorstwa Adama Kulikowskiego z Wojciechowa. Więcej o nim wewnątrz numeru.

StoWarzySzenIa Walne zgroMadzenIe

Pomimo świątecznego wystroju stołu Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
miało charakter roboczy, a dyskusja wymagała skupienia i uwagi. 
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Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Part-
nerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 
Gryfów Śląski, red. nacz. – Bożena Mulik

Bogdan Mościcki, burmistrz Wlenia wybrany w II 
turze wygrał trudną rywalizację. – nie chcę dywa-
gować – dlaczego mieszkańcy właśnie mi zaufali, 
chcę przekonać wszystkich, że było warto, że mieli 
rację – mówi. – Mam na to kolejne cztery lata, a po-
wiem, że i tych minionych nie zmarnowałem, choć 
nie wszystko przecież udało się zrobić. ale Wleń 
jest w tej sytuacji, że trzeba robić wszystko we wła-
ściwej kolejności, inaczej będziemy usychać.

Udało się uratować zamek, najstarszą murowaną warownię 
w Polsce. Zamek, który może stanowić o "być albo nie być” 
Wlenia, jeśli teraz uda się go właściwie rozpropagować. Po-
nad 3 mln zł kosztowało wzmocnienie sypiących się murów, 
z tego z gminnego budżetu poszło niewiele ponad 300 tys. 
zł, bo reszta to środki pozyskane dzięki interwencji m.in. po-
sła Marcina Zawiły (dzisiejszego Prezydenta Jeleniej Góry). 
Gotowy jest wniosek o kolejny milion złotych, jeśli uda się 
pozyskać te pieniądze – zamek będzie fantastyczną, dobrze 
przygotowaną atrakcją turystyczną. Udało się wyremontować 
(lub zbudować) 20 km dróg, stworzyć boisko w ramach ak-
cji "Blisko Boisko), wyremontować i zmodernizować Ośro-
dek Kultury, wyremontować wleńskie wodociągi. Każdy kto 
chciał, mógł się w tym roku wpiąć do sieci wodociągowej 
miasta. Stare niemieckie zbiorniki na wodę zlokalizowane 
były... pod cmentarzem, więc trudno było taką sytuację na-
dal  akceptować. Wyremontowano dom ludowy w Marczo-
wie, skanalizowano Pilchowice (choć przed zimą nie udało 
się wpiąć wszystkich gospodarstw), wyremontowano dom 
kultury w Pilchowicach, adaptowano 6 mieszkań socjalnych 
w Strzyżowcu... Inwestycje i remonty pochłonęły w tej kaden-
cji ponad 18 mln zł.

Miasteczko w pętli obwodnicy

Do rozważenia – obwodnica Wlenia. To kontrowersyjna spra-
wa, bo z jednej strony bezdyskusyjnie trzeba wyprowadzić 
ruch ciężkich samochodów poza rynek, a z drugiej – obwod-
nica nie jest sprawą gminy, a Powiatu, bo droga leży w ciągu 
dróg powiatowych. Jest i trzecia strona, o której Burmistrz 
mówił niewiele, ale wiadomo, że jest najtrudniejsza.
Obwodnica bowiem, jesli powstanie wcześniej, nim Wleń 
zdoła rozpropagować swoje największe atuty turystyczne – za-
bezpieczony Gródek Wleński i zaporę w Pilchowicach – może 
sprawić, że z najskromniejszych nawet marzeń o turystyce nie 
zostanie nic. Znane i liczne są bowiem przypadki, że obwod-
nica "zabiła” miejscowości, bo sprawiła, że przypadkowy tu-
rysta już się nie pojawił, a zorganizowanego – nie było.

- Nie mam wątpliwości, że obwodnica jest niezbędna – mówi 
B. Mościcki. – Występujemy o ok. 1,1 mln zł na rewitalizację 
Rynku i mamy nadzieję te pieniądze otrzymać. Wyprowa-
dzenie ruchu TIR-ów poza miasto jest absolutnie konieczne, 
ale pozostaje sprawa skutecznej promocji miasta, nagląca już 
teraz. Wcześniej nie mogliśmy jej podjąc, bo mury zamku 
się osypywały i nie można było nikogo zapraszać do zamku, 
na który nie było wejścia. Dziś, gdy są umocnione umury – 
trzeba nagłośnić jego istnienie. Podjęliśmy już działania przy 
organizacji parkingów dla wędkarzy wokół Zalewu Pilcho-
wickiego. Musimy teraz wpiąć nasze działania promocyjne 
w szerszy program promocji regionu.
Inne sprawy są drobniejsze, ale też ważne, jak remont świe-
tlicy w Nielestnie, czy kanalizacja prawobrzeżnego Wlenia 
i Bystrzycy. Trzeba też znaleźć sposób na "inwestorów”, któ-
rzy kupili niektóre obiekty miejskie, a nie podejmują działań, 
by je wyremontować i ożywić zgodnie z deklaracjami. A inne 
sprawy będą się pojawiać i będziemy je po kolei rozstrzygać.

(Olszyna) – Kiedy byłam młodsza, wolałam haft krzyżykowy, 
teraz oczy się męczą, pozostało szydełko, ale dla mnie ta praca 
jest i hobby, i pasją, i sposobem na życie – Halina Madziar-
czyk w każdym miejscu sporego pokoju ma przeróżne swoje 
prace. Są serwety, bieżniki, bombki, oploty na świąteczne ba-
lony, poduszki, ale też lalki, figurki, kule szydełkowe... 

– Kiedy jestem zmęczona, albo zirytowana to biorę do ręki 
szydełko i mnie to uspokaja, wręcz wprowadza w dobry na-
strój. Dlatego domownicy też są spokojniejsi, bo wiedzą, że ta 
praca jest dla mnie relaksem.
 H. Madziarczyk przekonuje, że kiedy kogoś robota lubi, 
to nie sposób się od niej uwolnić. – Każdego uspokaja coś 

twórcy z Pogórza Izerskiego
Olszyna

innego. Mnie – szydełkowanie, mojego męża – dłubanie przy 
maszynach rolniczych. On po prostu lubi bez przerwy coś 
rozkręcać i skręcać i może dlatego rozumie mnie i moje za-
interesowania. Nie wchodzimy sobie w drogę – uśmiecha się 
– ja do maszyn serca nie mam...
 Na na jej prace nie brakuje amatorów – ludowe rękodzie-
ło wciąż jest w cenie, tym bardziej, że te wyroby sąna każdą 
okazję, a i bez okazji, jak obrusy, czy serwety. Na sprzedaż 
szydełkowych bombek jest już za późno – kto miał kupić, to 
kupił, ale teraz w domu H. Madziarczyk zaczynają pojawiać 
się już wielkanocne akcenty – kto ma ochotę na szydełkową 
kurę (osłonkę do jajek, by dłużej utrzymywały ciepło) ten już 
zagląda do domu w Olszynie.

A sprawy do załatwienia?

Rysowanie szydełkiem
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tanie, ale są też takie rodzaje, których paczka kosztuje powy-
żej 20 zł, a do mojej pracy są niezbędne.
Jego prace (nie tylko z makaronu, ale rzeźby w drewnie, pła-
skorzeźby, i in.) można znaleźć na 
portalach społecznościowych, w tym 
„Naszej Klasie”.
A. Kulikowski jest człowiekiem, któ-
rego trudno określić jednym zdaniem. 
Był nauczycielem w jeleniogórskim Ze-
spole Szkół Rzemiosł Artystycznych, 
jest honorowym krwiodawcą (ponad 
40 l oddanej krwi), rzeźbi w drew-
nie, hoduje bażanty i ryby, a ponadto 
zajmuje się produkcją  mebli ogro-
dowych i wieloma innymi sprawami. 
Przygotowywanie figurek z makaronu 
jest tylko rodzajem hobby.
- Ale ostatnio hodowlę ryb „załatwiły” 
mi wydry – mówi. – W jedną noc wy-
biły kilkaset kilogramów karpi w całym stawie. Pogodziłem 
się z tym, bo co robić? Przed takim zwierzęciem właściwie 
nie ma obrony. Na Święta będę musiał kupić karpia od kogoś, 

Kiedy kawaler schrupał jakiś smakołyk 
z podłaźniczki, bądąc gościem w domu, 
gdzie była panna na wydaniu, stanowiło to 
niechybny znak, że jest nią mocno zainte-
resowany; w dawnych czasach zaloty były 
bardziej finezyjne i nieporównanie mniej 
obcesowe, niż współcześnie – Kinga Super-
son oraz Iwona Kusiak animatorki warsz-
tatów przedświątecznych w Sulikowie, nim 
przystąpiły do praktycznych zajęć wciągnę-
ły sporą grupę zainteresowanych warszta-
tami w gawędę o świątecznych zwyczajach.

Wyjaśniały, że choinka, którą pamiętamy „od 
zawsze” zapanowała w świątecznych polskich 
domach dopiero w XIX w., w dodatku ten 
zwyczaj spopularyzowali ewangelicy, i to tyl-
ko w zamożniejszych gospodarstwach. Wcze-
śniej też zdobiono domy na święta, ale ozdo-
bami były głównie wstążki, gałązki i drobne 
przedmioty zatykane na ramy obrazów świę-
tych. Zdobiono też wejścia do obór i stodół, 
chcąc zapewnić dobrobyt w kolejnym roku.

Podłaźniczki (zazywane w różnych regionach 

Polski rozmaicie, bo i rajskim drzewkiem, 
drzewkiem szczęścia, jutką, sadem, bożym 
drzewkiem, i in.), to ozdoba wieszana pod 
sufitem, na którą składa się efektownie zdo-
bione koło i tzw. „świat”, to znaczy najczęściej 
skomplikowana, przestrzenna figura zlepiona 
z fantazyjnie wycinanych skrawków opłatka. 
Pod podłaźniczką rozmawiano, powierzano 
sobie sekrety, wyznawano najlepsze uczucia. 
Opłatki, będące dziś symbolem chleba, któ-
rym dzielimy się przy wigilijnych stole, były 
pierwotnie zastrzeżone do wyłącznego wy-
robu przez zakonników, potem wypiekano 
je w parafiach przy pomocy „żelazek” (meta-
lowych form, które umożliwiały wykonanie 
wzoru krzyża, gwiazdy, itp. na opłatku), a po-
tem trafiły na stragany, bo w czasach, kiedy nie 
było wyboru łakoci opłatki z odrobiną miodu 
były rodzajem szczególnych ciastek. Ale też 
stanowiły element świątecznych wróżb – ła-
mano je i wkładano pod misy ze świątecznym 
jadłem, grochem, kapustą, grzybami... Potem 
unoszono misy i sprawdzano, do jakiej opła-
tek się przylepił, a do jakiej – nie. Z tego wnio-
skowano o urodzaju rozmaitych upraw...

Uczestnicy warsztatów z niekłamanym zapa-
łem zabierali się do wycinania przeróżnych 
świątecznych ozdób, niezależnie od wieku 
i płci. Ci, którzy trafili do szkoły w Sulikowie 
(zajarzała też sama pani dyrektor szkoły), za-
pewne będą mieli wyjątkowo piękne świątecz-
ne ozdoby w swoich domach, i to nader orygi-
nalne, bo wykonane przez siebie samych

Po dłaźni czk i

twórcy z Pogórza Izerskiego
Wojciechów

Makaron ożywiony wyobraźnią
(Wojciechów, gm. Lubomierz) Ile jest rodzajów makaronu? 
Dylatanci potrafią wymienić kilka – nitki, kolanka, świ-
derki, wstążki. Są jeszcze kokardki, gwiazdki i jakieś inne... 
Adam Kulikowski uśmiecha się tylko i mówi, że on 
w swojej pracy używa przeszło CZTERDZIESTU 
rodzajów makronu, bo więcej nie jest mu potrzeb-
nych, ale z makaronu potrafi wyczarować dziesiąt-
ki przedmiotów i istot.- Do niejednego z wyrobów 
trzeba użyć niekiedy 12 – 15 rodzajów makaronu, 
a wykonanie takiego cacka to 4 godziny precyzyjnej 
pracy.Ile kosztuje „surowiec”. – To trudno powie-
dzieć – mówi autor prac – bo są makarony w miarę 

choć miałem ich niedawno tyle, że wykarmiłbym całą wieś. 
Za to bażanty są – odpukać – bezpieczne, bo do mocnych kla-
tek lisy nie wtargną i piękne ptaki, niezwykle kolorowe, puszą 

się bezkarnie.
- Mogę powiedzieć, że jestem rolnikiem, 
bo przecież mam 2 ha pola, ale z takiego 
areału trudno wyżyć, więc mam mnó-
stwo innych zajęć.
Kiedy usiłowaliśmy fotografować prze-
różne wyroby A. Kulikowskiego z ma-
karonu, bo krótkim czasie musieliśmy 
zdecydować się na ostrą selekcję, bo na 
kompletną dokumentację nie mieliśmy 
szans.
Pająki i lwy, koszyki i gwiazdki na cho-
inkę, myszy i koty, samochody, traktory 
i skutery, zakochane pary na ławeczce 
i dziesiątki innych postaci, jedne wy-
myślniejsze od drugich. Na ilu naszych 

choinkach zawisną „makaronowe bombki” Adama Kulikow-
skiego w dniu jego imienin? Do ilu makaronowych koszycz-
ków trafią prezenty od Św. Mikołaja?

Rzepiór
dziećmi ożywiony

(Pławna, gm. Lubomierz) Jeden ze spotka-
nych przechodniów powiedział nam, że Da-
riusza Milińskiego warto byłoby przechrzcić, 
na Dariusza „Magicznego” i to nie tylko dlate-
go, że wymyślił i popularyzuje hasło – „Pław-
na – miejsce magiczne”, ale przede wszystkim 
dlatego, że Pławna – dzięki niemu – powoli 
takim miejscem naprawdę się staje.

We wsi, będącej jeszcze nie tak dawno 
zwyczajną „łańcuchówką”, przez którą prze-
jeżdżały bez zatrzymywania się setki aut 
dziennie stała się miejscem DO KTÓREGO 
warto się wybrać SPECJALNIE.

- Pomyślałem sobie ostatnio – powiedział 
nam twórca pławniańskiej „magii”- że trzeba 
od nowa dzieciom wyjaśnić kim był dla re-
gionu Rzepiór, Liczyrzepa, Karkonosz, czyli 
generalnie – Duch Gór. Ale wiem, jak trudno 
dotrzeć do dziecięcej wyobraźni i jak szybko 
dzieci można zanudzić na śmierć, więc...

Wymyślił, że zbuduje ogromną głowę 
Rzepióra, do której będzie można wejść, 
a w środku powstanie konstrukcja dzięki 
której dzieci będą mogły wyglądać przez 
„oczy-okna”, lub „usta-drzwi”. To oznacza, że 
inne dzieci będą się temu przyglądały z więk-
szym zainteresowaniem, niż martwej rzeźbie, 
a w dodatku – będzie to dla wszystkich rodzaj 
ciekawostki, przy której opowieść o Rzepió-
rze zyska na atrakcji.

Zapewne tak się stanie. A kiedy odwiedzi-
my Darka wiosną, to jesteśmy przekonani, że 
pochłonie go jakiś inny projekt, który spra-
wi, że opinia o magicznej Pławnej będzie się 
wciąż umacniać.

Na zdjęciu: D. Miliński i głowa Rzepióra

twórcy z Pogórza Izerskiego
Lubomierz
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(Wolimierz, Leśna) Do domu państwa Wie-
sławy i Marka nie można po prostu wejść... 
Trzeba się w nim zanurzać, warto go chło-
nąć, bo jest tak niezwykły, że nie wystarczy 
po prostu tam przebywać. A czy w ogóle 
można poznać dom, w którym każdy niemal 
sprzęt ma swoją osobną historię, a nierzadko 
pochodzi z odległych zakątków świata? Cały 
Wolimierz jest zresztą niezwykły, bo przecież 
tu ma swoją siedzibę teatr Klinika Lalek, tu 
zamieszkują Hindus, Portugalczyk, Australij-
czyk, żeby nie wspomnieć o bliższych geogra-
ficznie nacjach... (do tego wątku powrócimy 
w kolejnych wydaniach „Ech”) – A czym się 
Państwo naprawdę zajmujecie? – zapytaliśmy 
gospodarzy. – Najkrócej można powiedzieć, 
że realizujemy wszystko, co nam się uda wy-
myśleć, a w myśleniu przecież nic człowieka 
nie ogranicza... – odpowiedzieli.

Ale skupiają się na projektowaniu tkanin, 
ubiorów i wnętrz, co w skrócie oznacza, że 
pomagają ludziom żyć piękniej, a że mają 
i kuźnię i pracownię tkaniny, więc efekty ich 

Być może nasi Czytelnicy znają inne miejsca, pełne podobnego uroku... Może to nie są 
całe domy, czy cały dom, ale malutki kącik, który jednak ma to „coś”, taką atmosferę, 
którą aż chce się pokazać innym, żeby zachęcić do uwolnienia fantazji i tworzenia ko-
lejnych takich magicznych miejsc. Zaproście nas, będziemy pokazywać je w „Echach”, 
żeby przekonać niedowiarków, że na Pogórzu Izerskim są miejsca, jakich nie ma abso-
lutnie nigdzie indziej, o jakich „filozofom się nawet nie śniło”...

starań widać jak na dłoni. Prowadzą pensjo-
nat, więc ich goście mogą wręcz osobiście 
sprawdzić, czy to, co piękne jest też użytecz-
ne.
- A niewiele jest rzeczy nieużytecznych, jesli 
w ogóle takie bywają – przekonują nas go-
spodarze. – Trzeba tylko znaleźć właściwą 
rzeczy rolę... 

Czy ktoś może pomyśleć, że nadszarpnięte zę-
bem czasu drzwi do starej obory, czy chlewu 
mogą być wejściem do luksusowej łazienki? 
Czy stare koła żelazne od nieistniejących już 
maszyn rolniczych mogą stanowić efektowną 
balustradę tarasu, z którego można oglądać 
imponującą panoramę gór? Czy zdarzało się 
nam widzieć krzesła żelazne „tapicerowane” 
śniegiem? 

Pozostawiamy Czytelników ze zdjęciami 
z tego miejsca... bo one pobudzą naszą wy-
obraźnię zdecydowanie bardziej, niż słowa. A 
szczególnie ciekawym podpowiadamy stronę 
www.wolimierz.pl

Dom wymyślony, ale całkiem prawdziwy
Zamieszkać pięknie

...a za drzwiami... luksusowa łazienka

Taras z widokiem na Izery
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Gitterna, cister, trumscheit, mandora, rebec, 
violetta od świętej Katarzyny z Bolonii... Czy 
ktoś mógłby się domyślać, że wszystkie te na-
zwy dotyczą instrumentów muzycznych? A 
jeśli nawet – kto wie, jak one wyglądały? Albo 
jak wyglądały gęśle – stary, polski instrument 
strunowy? Zresztą – powiedzieć o gęślach 
„stary”, to jakby nic nie powiedzieć, bo prze-
cież ich historia sięga... X wieku! W niepozor-
nej skrzyneczce, drążonej w jednym kawałku 
drewna tkwi historia tysiąclecia muzyki...

Ale przecież wszystkie te instrumenty zno-
wu istnieją, znowu grają, ożywają w rękach 
muzyka i lutnika, który je przywrócił życiu 
– Ryszarda Dembowskiego ze Świeradowa 
Zdroju. W piwnicy jego domu, w której su-
fit zdobią anioły grające na skrzypcach, lirze 
korbowej i in. (stąd domowa nazwa „piwnicy 
pod aniołami”) byliśmy – w imieniu wszyst-
kich Czytelników „Ech Izerskich” słuchacza-
mi tej muzyki sprzed wieków. W tej samej 
piwnicy mogliśmy obejrzeć te instrumenty, 
pieczołowicie odtwarzane wedle rysunków, 
malowideł kościelnych i innych dostępnych 
źródeł.

Niemal 20 lat temu Ryszard Dominik Dem-
biński zorganizował zespół muzyki dawnej 
– „Rocal Fuza”, a członkami tej grupy byli 
wówczas uczniowie ze Świeradowa Zdroju. 
To był dobry czas dla muzyki dawnej i nie-
zły dla muzyki w Świeradowie, który 
w tych latach org an i z ow a ł 
głośny (do- s ł ow n i e 
i w prze-
n o ś n i ) 
Przegląd 
W o j -
s k o -

wych Orkiestr Dętych oraz koncerty Euro-
chestries – występy młodzieżowych zespołów 
myzyki symfonicznej. O tamtych koncertach 
mało kto pamięta, a „Rocal Fuza”... nadal ist-
nieje! I koncertuje.

Nie tylko „Rocal Fuza” – mówi R. Dembiński 
– bo prowadzę też drugi zespół – „Domini-
que’s Consort”, a od niedawna pracuję z trze-
cim – „Rustica Puellae” w Dłużynie, nieopo-
dal Pieńska. Wszystkie te grupy grają muzykę 
dawną, a największą dla mnie satysfakcją jest, 
że młodzież gra z wewnętrznej potrzeby, nie-
przymuszana żadnymi zewnętrzymi rygora-
mi. 

R. Dembiński jest nie tylko nauczycielem 
muzyki, ale i plastyki. Ponadto komponuje, 
jest organizatorem warsztatów i przedsię-
wzięć muzycznych, w tym kilkunastu festi-
wali w Świeradowie, współtworzy też przed-
sięwzięcia w innych miastach, ale przede 

wszystkim jest niezwykłym lutnikiem, od-
twarzającym instrumenty sprzed wieków 
i dla prowadzonych przez siebie zespołów, 
i dla innych muzyków z wielu uczelni.

O tym, że ta praca ma sens świadczą kariery 
muzyczne osób, które przewinęły się choćby 
przez „Rocal Fuza” – mówi. – Jedną z tych 
dziewczyn jest grająca (bodaj jako jedyna 
w Polsce) na fagocie barokowym, odmien-
nym od takiego fagoru, jaki znamy we współ-
czesnej muzyce symfonicznej. A gra nie tylko 
w Polsce, ale także Cze- chach, Belgii... 
Wielu z dorosłych i coraz sław-

n i e j s z y c h w świecie 

Cuda pod aniołami

muzyków było uczestnikami Międzynarodo-
wych Spotkań z Muzyką Dawną w Świera-
dowie, Festiwalu Mikołaja w Radomiu, gdzie 
i my bywaliśmy, a także innych. To wtedy, 
w 1991 roku zaczęła się ta przygoda. Jesienią 
przyszłego roku chcemy przygotować na jubi-
leusz XX-lecia istnienia naszego zespołu dwa 
koncerty – „Rocal Fuza i Przyjaciele”, a tak-
że „Różne Oblicza Rocal Fuza”. Do udziału 
w tym drugim zaprosimy wszystkich, którzy 
– dłużej czy krócej – grali z nami.

Muzyka jest zjawiskiem niemal narkotycz-
nym – kto poznał jej siłę, nie może niekiedy 
wyhamować emocji – szuka coraz to innych 
instrumentów, innych brzmień, co jest szcze-
gólnie ważne dla muzyki dawnej. Nie sposób 
bowiem „wygrać ją” w zgodzie ze średnio-

wiecznym brzmieniem na współczesnych in-
strumentach. Trzeba powracać do strun z jelit 
baranich, choć dziś w powszechnym użyciu 
są metalowe, do instrumentów budowanych 
w dawnych technologiach, z dawnych mate-
riałów. Przecież dawniej nie używano heba-
nu, itp. drewna. Na kołki naciągające struny 
musiał wystarczać rodzimy grab. I właśnie 
tak odtwarza te instrumenty R. Dembiński.
Nie zawsze jest o możliwe – opowiada – bo 
czasami tylko zachowały się fragmenty ory-
ginalnych instrumentów, jak gitterna z Elblą-
ga, czy wspomniana violetta w Bolonii. Bywa, 
że odbudowujemy instrumenty na podstawie 
rysunków, czy fragmentów starych malowi-
deł. Ale... Nie wiadomo przecież, czy tamten 
malarz przedstawił je wiernie, czy też nama-
lował z wyobraźni? Sam miałem taki przypa-
dek, gdy z ogromną starannością zbudowa-
łem instrument na podstawie obrazu i on... 
nie zagrał! Tak jak gotycka viola da gamba, 
którą trzeba było nieco przemodelować, by 
zyskała dźwięk. A i same dźwięki są zagadko-
we, bo przecież dziś już nie możemy wiedzieć 
z całą pewnością, jak brzmiał trumscheit, 
czyli „trąba mariańska”? Z wyglądu – struno-
wy instrument drewniany, a nazwa sugeruje, 
że dźwięk jest bliższy trąbie i... rzeczywiście. 
Smyczek (też inny, niż współczesny) wydoby-
wa z długiego pudła rezonansowego dźwięk 
przypominający sygnał trębacza.

Opowieści o muzyce można słuchać bez 
końca, bo przecież równolegle z wątkiem 
muzycznym nierozerwalnie spleciona jest 
opowieść o czasach, w których powstawała ta 
muzyka, o aurze średniowiecza, oświecenia, 
baroku...  O ubiorach z epoki, o stylu życia... 

Kto chciałby wiedzieć i słyszeć więcej – 
może czuć się zaproszony na jubileuszo-

wy koncert „Rocal Fuza”, o którym 
poinformujemy osobno. Bardziej nie-

cierpliwym polecamy stronę interne-
tową zespołu – www.rocalfuza.pl, na której 

można przeczytać wiele o zespole i muzyce, 
a także o instrumentach, jakie były używane 
przed wiekami i jakie dziś znowu wracają do 
rąk muzyków.

twórcy z Pogórza Izerskiego
Świeradów Zdrój
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 – Najlepsze są najprostsze rozwiązania w każdej sprawie – 
powiedział Wiesław Gierus, prezes Zakładu Utylizacji Odpa-
dów Komunalnych IZERY w Lubomierzu. – Wystarczyłoby 
kilka logicznych rozwiązań organizacyjno-prawnych, byśmy 
nie musieli organizować setek akcji w rodzaju „sprzątania 
świata”, poza szczególnymi okolicznościami. Powiem więcej – 
dobre prawo spowodowałoby, że zniknęłyby „od ręki” dzikie 
wysypiska śmieci...

 Prezes z pewnością wie, co mówi, bo kierowany przez 
niego zakład istnieje relatywnie niedawno, jest niezbyt wielki, 
ale ma osiągnięcia porównywalne do największych w okolicy 
i nie odbiegające od średniej europejskiej. O ile przeciętnie 
w Polsce zbiera się ok. 2,5 do 3% plastikowanych butelek typu 
„pet”, to w IZERACH – ... 30%!. Tylko w ub. roku do tutej-
szej sortowni trafiło ponad 191 ton tworzyw i ponad 400 ton 
szkła.

Jak to się dzieje?
Po prostu – mówi prezes – przyjęliśmy zasadę, by przy każ-
dym gospodarstwie w 4 gminach, które obsługują IZERY 
(Wleń, Lubomierz, Stara Kamienica i Mirsk) specjalne kosze 
na różnego rodzaju odpadki (szkło, plastik, papier) były nie 
dalej, niż 50 m od domu. To wygodne i przekonywujące dla 
mieszkańców. Zdarzyła się na tym tle zabawna sytuacja, bo 
jeden z reporterów kanału Polsat otrzymał zlecenie, by nagrać 
„dzikie wysypiska” wiejskie, zjeździł nasz teren i zadzwonił, 
że nie może znaleźć żadnego... Nagrał film, że są gminy, gdzie 
ten problem jest mniejszy, niż w Warszawie. Z ekonomiczne-
go punktu widzenia, gdyby liczyć tylko koszty koszy i trans-
portu, być może nie jest to do końca opłacalne, ale liczy się też 
efekt pośredni (niższe tempo wypełniania składowisk) i spo-

PRAWDA O ŚMIECIACH
„Izery” laureatem!

łeczny (naturalne przekonywanie ludzi do takiej segregacji), 
a to przyniesie trudne do skalkulowania korzyści w przyszło-
ści.

A sposób na globalne rozwiązanie problemu i likwidację 
„dzikich wysypisk?
Wyobraźmy sobie sytuację, że ludzie nie płacą za wywóz od 
nich odpadków, a firmy – takie, jak nasza – czyszczą kosze 
nie pobierając żadnych opłat. Ludzie płaciliby za utylizację 
odpadów już w sklepach, kupując opakowane towary. System 
finansowy sprawiłby, że te pieniądze mogłyby trafić do firm 
utylizacyjnych, wedle ilości podpisanych przez nie umów 
z mieszkańcami. Nikt nie wywoziłby śmieci do lasu, skoro 
miałby gwarancję, że „bezpłatnie” ktoś od nich te śmieci od-
bierze.
Ten system nie jest specjalnie odkrywczy, bo przecież tak 
samo płacimy opłaty za odprowadzanie ścieków. Nie ma licz-
nika ścieków – są liczniki dostarczanej wody. Ile wody – tyle 
ścieków. Ile towarów, tyle opakowań... Proste?

Niestety, planowane rozwiązania ustawowe nie zapowiadają 
takich rozstrzygnięć. Może się nawet zdarzyć gorzej, bo takie 
firmy jak IZERY, niewielkie, działające jako międzygminne 
spółki, będą miały spore trudności by utrzymać się na rynku, 
powoli dominowanym przez giganty. IZERY powstały w cza-
sach, gdy był możliwy rozwój tak niewielkich firm i umocniły 
się powoli na rynku. Dziś zatrudniają prawie 30 osób, a trzy-
letnie doświadczenia w pracy pozwoliły na zdobycie kilku 
efektownych nagród, m.in. tytułu „Lider Zbiórki Tworzyw” 
i nagród w rodzaju szklanej statuetki za osiągnięcia w zbiera-
niu odpadów szklanych. Za tym poszły też nagrody finansowe 
dla tej firmy.

A co dalej? 
Chcemy – mówi Wiesław Gierus – przekonać podobne firmy 
z ościennych powiatów do konsolidacji wysiłków, wspólnego 
myślenia o procesie zbierania, selekcji i składowania odpa-
dów, bo wtedy cała logistyka, utylizacja, itp. nabrałaby in-
nego, bardziej racjonalnego wymiaru. I nie tracimy nadziei, 
że to się uda, w interesie czystości we wszystkich gminach, 
tym bardziej, że Unia Europejska będzie śrubowała normy – 
w 2013 roku recykling ma objąć 50% odpadów. Czy w Polsce 
jest to możliwe?... Spróbujemy u nas.

(Rudzica, gm. Siekierczyn) Jedno z nich ukończyło Akade-
mię Górniczo-Hutniczą. Drugie – Akademię Ekonomiczną 
i Rolniczą. A zajmują się... ceramiką artystyczną. Anna Cza-
ja-Sobieraj z mężem prowadzą firmę, która sprzedaje swoje 
wyroby... w Krakowie, pod Sukiennicami i w wielu innych 
miejscach, ale właśnie krakowski Rynek nobilituje każdego 
twórcę, bo – nie ma co ukrywać – to miejsce wymaga niekła-
manej jakości i utrzymywania dobrych standardów.

Dzięki uprzejmości gospodarzy mogliśmy zajrzeć do wielu 
zakątków zakładu, zobaczyć wyroby przed i po zdobieniu, 
przed i po szkliwieniu, zerknąć do magazynu, gdzie trudno 
było nie oniemieć z podziwu na widok zdobionych kafli, fi-
gurek, kubków, ale też grających ptaszków glinianych, czy 
glinianych instrumentów muzycznych, jak choćby – okaryny. 
Zresztą – powiedzmy sobie uczciwie – kto z nas wie, jak wy-
gląda prawdziwa okaryna? Właśnie tak, jak na zdjęciu!

- Nasze rodziny mają artystyczne życiorysy, dobre wyczucie 
smaku, więc wejście w tę działalność było dla nas łatwiejsze, 
ale nim zajęliśmy się ceramiką próbowaliśmy też innych pro-
fesji. 

Ich wyroby często kojarzone są z ceramiką „bolesławiecką”, 
a to asocjacja bardzo powierzchowna. – Zdobienie stem-
pelkowe – wyjaśniają – nie jest patentem firm z Bolesławca, 
zresztą – nigdy i przez nikogo nie zostało opatentowane. Na-
sza ceramika, poza elementem „stempelków” jest zdobiona 

twórcy z Pogórza Izerskiego
Rudzica

Z gliny – obrazy

ręcznie, a kwiaty i inne wzory są niepowtarzalne, co cenią 
wszyscy klienci. Nie tylko w Krakowie, bo wyroby z Rudzicy 
trafiają do Wisły, Sopotu, Kołobrzegu... 

Jesli komuś się wydaje, że do tworzenia ceramiki potrzebne 
są glina, piec i trochę umiejętności manualnych – to niech 
spróbuje. Ceramika – to cała magia receptur, temperatur, 
szkliw, glin, itp., pomijając „drobne” formalności w rodzaju 
atestów na produkty. W zależności od temperatury każdy 

barwnik może dawać inny (czasami – zupełnie inny) kolor, 
każde dzieło jest wspólnie – wytworem ludzkiej wyobraźni 
i głębokiej wiedzy o chemii, ale... o tym w kolejnych wyda-
niach „Ech Izerskich”, bo obiecaliśmy Państwu Sobieraj, że to 
Rudzicy wrócimy.
Na zdjęciu poniżej:
Okaryna – prymitywny, ale nader charakterystyczny instru-
ment ludowy, znowu trafiający do rąk muzyków. Na innych 
– wyroby powstałe w pracowni w Rudzicy.
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samo zdrowie i można te rośliny znaleźć przygotować już od 
marca.
Na każdym lekarstwie teraz piszą „przed użyciem skonsultuj 
się z lekarzem” – K. Piotrowska uważa, że taka sentencja na 
opakowaniu jest nadużyciem, bo oznacza, że sprzedający nie 
biorą odpowiedzialności za skutki medyczne specyfików, któ-
rymi handlują. Może więc lepiej sięgnąć do ksiąg zielarskich, 
choćby opowieści Hildegardy, żeby poznać zarówno właści-
wości lecznicze roślin, jak i ich magię. A może także do po-
ezji, którą warto czytać ze zrozumieniem i kiedy Wieszcz pi-
sze o nawłoci, to można ją zobaczyć oczyma wyobraźni, a nie 
przemykać się jakby ponad tekstem? A może warto sięgnąć 
do słowników, żeby zobaczć, że nawłoć nazywano też „złotą 
rózgą”? A może warto sprawdzić, co to jest hyzop?
– Żyjemy tak szybko i tak niezdrowo – ubolewa K. Piotrow-
ska. – Szkoda, bo odrobina refleksji i chęć do oglądania 
wszystkich kolorów natury, poznawania jej smaków i barw 
z pewnością pozwoliłaby nam na zdrowsze i pełniejsze życie, 
a kąpiel z dodatkiem wywaru z liści jeżyn czy innych doda-
łaby nam wigoru bardziej, niż kilka flakonów kosmetycznej 
chemii...

agroturystyki i inną działal-
nością, to wszystko razem 
zaczyna być sensowne. K. 
Piotrowska nie ogranicza się 
do woskowych figur, potra-
fi przygotowywać bibułowe 
kwiaty, papierowe ozdoby 
choinkowe, w tym bombki, 
zajmuje się przy okazji zioła-
mi. A córka zajmuje się także 
pracami w glinie, ale zielar-
stwo jest pasją całej rodziny 
i wciąga także wnuczki.
– Jedno pomaga drugiemu 
– mówi K. Piotrowska. – La-
tem przy zbieraniu ziół lubią 
przyglądać się kwiatom. Kie-
dy się napatrzę tak uważnie, 
że mogę zapamiętać wygląd, 
łatwiej idzie przygotowywa-
nie kwiatów bibułowych, by 
do złudzenia przypominały te naturalne. Ale... wciąż wracam 
do ziół...
Nie ma chyba takich roślin, które nie mają właściwości przy-
datnych człowiekowi. Nawet najprostsze, najpopularniejsze 
– liście malin, jeżyn, poziomek, dzikiej róży dobrze służą na-
szemu zdrowiu, ale trzeba wiedzieć na co pomagają, kiedy ich 
używać i kiedy zbierać. Albo kwiaty – lipy, macierzanki, czar-

nego bzu... To świetne herbaty, a je-
śli je posłodzić miodem, to trudno 
o lepszy napój. Każda część każdej 
prawie rośliny jest nam pomocna – 
z jednej łodyga, z drugiej korzeń, 
z innej – kwiat, albo olej z nasio-
nek. – Można powiedzieć bez żad-
nej przesady – wszystko, co rośnie 
pod naszymi stopami – to leki.
Łatwo powiedzieć temu, kto się na 
tym zna. O ile większość miesz-
czuchów potrafi odróżnić babkę 
od mlecza, czy mięty, to już z ma-
cierzanką mamy kłopoty, a tylko 
wyjątkowi potrafią powiedzieć, 
jak wygląda kurdyban, czy arcy-
dzięgiel. Ale... Nie znam zbyt wie-
lu ludzi z miasta, którzy odważnie 
przygotowywaliby wiosenną sałat-
kę z babki, czy mięty, a ponoć to 

Odbyły się wprawdzie latem, ale wspominamy o nich, 
bo to jubileuszowe przedsięwzięcie, jedno z ważniej-
szych na terenie naszej LGD. Jak co roku nie zabrakło 
wielu atrakcji, które przyciągnęły mieszkańców Hen-
rykowa i okolic, turystów oraz imieninowych soleni-
zantów, wśród których najmłodszy miał zaledwie sześć 
lat. Gościem honorowym tegorocznej imprezy  był 
Henryk Urbaś – Tytan Mikrofonu, komentator sporto-
wy, dziennikarz radiowy, rzecznik prasowy PKOL. Na 
henrykowskiej scenie nie zabrakło gwiazd estrady, wy-
stąpił kabaret „My z Kopydłowa”, kabaret AdecHade, 
grupa SKANER , ADAGIO i liczne zespoły ludowe. 
Sam spis konkursów jest wielce interesujący, choćby 
rywalizacja w konkursie przyśpiewki wiejskiej o Pie-
jącego Koguta, turniej Sołectw Henryków kontra Ra-
dogoszcz o Beczkę Ogórków i Wiązkę Kopru, czy po-
dobne.
Tradycyjne posadzono drzewka cisowe przy krużgan-
kach kościoła pw. Św. Mikołaja, a uczynili to Henryk 
Urbaś, Henryk Wójcik- przedsiębiorca oraz Henryk 
Olesiak- pisarz ze Świeradowa Zdroju. 
Organizatorzy festynu jak również mieszkańcy Henry-
kowa,  rokrocznie aktywnie zaangażowani w przygo-
towanie imprezy wykazali się  ogromnym poczuciem 
humoru i pomysłowością,  przygotowując program ar-
tystyczny, w którym parodiowano  popularny telewi-
zyjny serial Ranczo. W rolę głównych bohaterów wcie-
lili się przedstawiciele Gminy, sołectwa i mieszkańcy 
Henrykowa, którzy na scenę przyjechali „specjalnym 
traktorem” aby odegrać jeden z najnowszych odcin-
ków w „Henrykowyjach”. Występ jednogłośnie i beza-
pelacyjnie okrzyknięto hitem tegorocznych Imienin.
Kolejne Imieniny Henryka  16-17 lipca 2011roku w Izer-
skiej Krainie Cisów w Henrykowie Lubańskim. 

V ogÓlnoPolSKIe IMIenIny HenryKa I HenryKI 
W HenryKoWIe lUBaŃSKIM

Henryków jak w telewizyjnym serialu „Henrykowyje”

Wianek z masy solnej na brzezinie...
... i inne wytwory rąk i wyobraźni, to efekt pracy Grażyny 

Dzioba z Parowej. Ale określenie „i inne” nie oddaje prawdy 
o rozmaitości prac, których jest autorką, bo i wyroby z sia-
na, i bibułowe kwiaty i pisanki tak realistyczne, jak malutkie 
obrazy. Trudno się dziwić, że w konkursie „Rękodzielnik”, 
zorganizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Roradztwa Rol-
niczego zdobyła pierwsze miejsce.

Plastyką, a szczególnie rysunkiem byłam zainteresowana 
„od zawsze” – mówi – ale z reguły brak było możliwości sku-
pienia się na takiej pracy. A teraz, w okresie urlopu wycho-
wawczego, można było spróbować.

Próba zakończyła się sukcesem. Powstały całe kosze pisa-
nek malowanych na wydmuszkach, kule kwiatowe z krepi-
ny, czy – jak widoczny na zdjęciu – wianek z masy solnej na 
brzezinie i wiele innych prac, które trudno pokazać w jednej 
gazecie. Są przecież także świąteczne stroiki, chętnie wybiera-
ne przez zainteresowanych na stoły podczas zbliżających się 
świąt.

Myślę, że wiele z moich koleżanek, czy kolegów, którzy 
potrafią tworzyć śliczne rzeczy w roz-
maitych technikach, nie ma czasu, 
możliwości, itp. by pokazać się 
szerzej. Byłoby dobrze, gdyby 
Stowarzyszenie „Pogórze 
Izerskie” utworzyło rodzaj 
wspólnej strony interneto-
wej,  do której byłyby linki 
poszczególnych autorów 
różnych prac. To z pew-
nością przyczyniłoby się 
do popularyzacji twórczości 
mieszkańców Pogórza Izerskie-
go, a przez to i całego Pogórza.

twórcy z Pogórza Izerskiego
Parzyce

Pszczela szopka
(Mirsk) Ludziom, którzy mają trudności, by narysować kota 
lub psa trudno wytłumaczyć, że można z pszczelego wosku 
uformować nawet konia, osiołka, tygrysa, a nawet całą szopkę 
betlejemską. – Pierwsze formy do naszej pracy kupowaliśmy, 
potem przygotowywaliśmy je już sami – powiedziała nam 
Krystyna Piotrowska z Mirska. 
W gospodarstwie jest prawie 30 pszczelich pni, więc wosku 
nie brakuje. To nie jest sposób na życie, bo z tego żyć się nie 
da, ale jeśli to połączyć z przetwórstwem miodu, odrobiną 

twórcy z Pogórza Izerskiego
Mirsk
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Istniejący dziś kościół z pewnością nie jest pierwszym obiek-
tem sakralnym, który powstał w tym miejscu. Wia-

domo bowiem, że już w 1252 r. wrocławski 
biskup, Tomasz I konsekrował  „nowy” 

kościół, więc musiał być przedtem jakiś 
„stary”, ale nic o nim nie wiadomo. 

Ani także o tym, którego powstaniu 
towarzyszył biskup, bo w 1427 r. ta 

świątynia spłonęła podczas napa-
du husytów, podobnie, jak całe 
miasto. Dopiero niemal wiek 

później (1512) powstał kolejny 
kościół, który – mimo kolejnych 

pożarów i zniszczeń – dotrwał do XXI 
w.
A zagrożenia zniszczeniem tego obiektu 
były ogromne i częste, bo różne klęski 
sprzysięgły się przeciwko budowli, na-
ruszając w różnych okresach jej kon-
strukcję i niszcząc elementy. W 1612 
r. – wichury, w 1624 i 1634 – po-
żary, a w 1702 i 1839 – uderzenia 
piorunów. Właśnie 
w pożarze, który 

wybuchł 20 maja 1603 r. zniszczone zostało 
w sporej części pierwotne wyposażenie ko-
ścioła – spłonęły m.in. stalle i ołtarz główny. 
Szybko odbudowano (25 listopada 1606 r.) 
ołtarz dzięki fundacji Eleonory von Schaf-
fgotsch i ten niezwykły zabytek dotrwał do 
naszych czasów.

Gryfów Śląski i wielkie dobra wokół tego mia-
sta stanowiły od początku XV w. część mająt-
ku niezwykle potężnej, zamożnej i wpływowej 
rodziny Schaffgotschów, której wpływy sięga-
ły grani Karkonoszy, ale we władaniu rodu był 
m.in. zamek Gryf wraz z Gryfowem. W 1400 
r. Gotsche Schoff II, protoplasta rodu wziął 
te tereny w dzierżawę, a w 1418 – wykupił na 
własność. Skomplikowane dzieje rodziny (m.in. brak męskie-
go potomka w kolejnym pokoleniu, a także przejście z kato-
licyzmu na ewagnelicyzm (1526) i ponownie na katolicyzm 
(1636) stanowiło o perturbacjach, także politycznych, ale ro-
dzina utrzymywała swą potęgę.

Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej
Jednym z najbardziej dramatycz-
nych momentów w życiu tego rodu 
był okres dojrzałości Hansa Ulri-
cha II. Jego ojciec – Krzysztof Le-
opold von Schaffgotsch zmarł bo-
wiem, gdy Hans miał raptem 6 lat, 
ojczym (Jan Jerzy von Hochenzol-
lern) zarządzał w jego imieniu ma-
jątkiem. Po kilkunastu latach Hans 
Ulrich II ożenił się z księżniczką 
piastowską, Barbarą Agnieszką, 
czym umocnił swoją pozycję, tym 
bardziej, że wielkim zaufaniem 
darzył go cesarz Ferdynand II, 
mimo, że Schaffgotsch odmówił 
przejścia na katolicyzm. Ale różne 
knowania sprawiły, że ewangelik 
w obozie katolików, podejrzewany 
przez obie strony o zakulisowe gry, 
został w końcy oskarżony o zdradę 
(1634), uznany za winnego i ścięty 
katowskim ieczem w Regensbur-

gu 23 lipca 1635 
r. Dobra rodziny 
zostały zarekwi-
rowane, a dzieci 
oddane na wycho-
wanie do ośrodka 
Towarzystwa Je-
zusowego w Oło-
muńcu (żona 
zmarła w 1631 r.). 
Co z tego, że na-
stępca Ferdynan-
da – Fryderyk 
III nakazał zwrot 
majątku potom-
kom, uznając 
niewinność Han-
sa Ulricha II już 

w 1638 r., skoro część dóbr była 
już nie do odzyskania? Inna spra-
wa, że rehabilitacja „kosztowała” 
rodzinę m.in. nawrócenie dzieci 
na wiarę katolicką.

W kościele św. Jadwigi istnieje do dziś mauzoleum tej rodzi-
ny. Najpiękniejsze i największe, bo szczątki przedstawicieli 
rodu kilkunastu pokoleń spoczywają w wielu miejscach Dol-
nego Śląska. W podziemnej krypcie pochowano łącznie 17 jej 
członków – dorosłych i dzieci, jednak dotrwało do dziś tylko 
12 cynowych trumien. Pięć zostało skradzionych ponoć przez 
dzwonnika, który miał je odsprzedać rzemieślnikowi wyra-
biającemu cynowe drobiazgi... 

Ale kaplica nagrobna rodu zachowała swoją wspaniałość i po 
renowacji (2010 r.) budzi niezwykły podziw. Ogromna (9,4 
x 4,6), bogato zdobiona, podzielona na 7 części kolumnami 
zdobionymi herbami rodu. W centrum – kolumnowa nisza 
z pełnoplastyczną Pasją – poniżej płaskorzeźba Ostatniej 
Wieczerzy.
Po lewej – trzy rzeźby rycerzy w zbrojach – pierwszy od le-
wej – Hans von Schaffgotsch, później – Hans Ulryk, trzeci 
– Gothard von Schaffgotsch. Jeden z nielicznych, który ma 
swoją figurę w rodzinnym mauzoleum, ale został pochowa-
ny daleko od Gryfowa, w Torgau, bo zmarł niespodziewanie 
w służbie u księcia saskiego w wieku 21 lat.
Nad sceną Ukrzyżowania – tablica poświęcona trójce zmar-
łych dzieci Hansa von Schaffgotsch i Magdaleny von Zedlitz 
– Magdalenie, Mariannie i Henrykowi, wszystkie zmarły 
w niemowlęctwie. 

Po prawej stronie jedyna figura męska to postać Krzyszto-
fa von Schaffgotsch. Środkowa postać kobiety to podobizna 
Magdaleny, żony Krzysztofa,  a kolejna – to także Magdalena, 
żona Hansa von Schaffgotsch. Pięć figurek dziecięcych stoi u 
stóp postaci osób dorosłych. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ludzie w owych czasach żyli 
intensywnie, lecz niezbyt długo. Ludzie, których postacie 
uwieczniono w kaplicy są tego najlepszym przykładem. Poza 
nestorem, Hansem (zmarł mając 88 lat), pozostali mężczyźni 
żyli 31, 21 i 32 lata, a kobiety – 24 i 55. A przecież akurat oni 
wiedli dostatnie – jak na owe czasy – życie.

Św
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Wystrój kaplicy jest przebogaty – poza epitafiamijest tam kil-
kanaście tablic z płaskorzeźbami, zawierającymi napisy z Bi-
blii, inskrypcje łacińskie odnoszące się do zmarłych, a także 
płaskorzeźby scen Męki Pańskiej. 
Całość wykonana z bloków piaskowca, kamienie zostały poli-
chromowane i pozłocone.

Ale centralnym punktem kościoła jest niezwykły ołtarz. Nie-
zwykły – bowiem wyjątkowo rzadko spotykane są na Dolnym 
Śląsku ołtarze „szafiaste”, w których „szafy” pokryte są od 
zewnętrznej strony malowanymi scenami z życia Najświęt-
szej Marii Panny i Chrystusa, a otwarte „szafy” – zawierają 
płaskorzeźby scen związanych z męką i śmiercią Chrystusa. 
Manierystyczny, wysoki na ponad 7 m, szeroki na prawie 4 
i głęboki na ok. 61 cm ołtarz jest za-
mknięty w okresie Adwentu i Boże-
go Narodzenia (aż do święta Matki 

Boskiej Gromnicznej), a otwarty w innych okresach, przez co 
można widzieć wszystkie jego wspaniałe zdobienia. Tak wiel-
ka i skomplikowana budowla, stworzona z kilku gatunków 
drewna jest zespolona... drewnianymi kołkami, czopami, 
trzpieniami. Przy ostatniej renowacji odnaleziono raptem 
kilkanaście gwoździ!

Twórcą ołtarza był saksończyk, Paweł Mayer, a restaurowany 
był już kilkukrotnie (1757, 1925, 1967 i 2010).

niektóre z pozostałych elementów wyposażenia kościoła:
• ambona – ufundowana w 1729 r. Przez ówczesnego probosz-
cza parafii, Baltazara Knoericha, wykonana przez miejscowego 
rzeźbiarza, Gustawa Liewalda oraz malarza z Wrocławia, Ka-

spera Wilcke. Bogato zdobiona w motywy 
roślinne i kwiatowe, na tle ornametalnych 
dekoracji umieszczone są rzeźby. m.in. peł-
nopostaciowa figura małego Jana Chrzci-
ciela, któremu towarzyszą aniołki. Figura 
św. Pawła z otwartą księgą zdobi balustradę 
u podstawy schodów na ambonę. Z kolei 
baldachim ambony zwieńczony jest złoconą 
rzeźbą, przedstawiającą grupę osób – Boga 
Ojca z kulą i berłem, adorowanego przez 
trzech klęczących aniołów. Nad nimi – Oko 

Opatrzności. W podniebiu baldachimu – gołębica w glorii. 
W złoconej ramie – obraz olejny. W górnej jego części – wi-
zerunek Matki Bożej Dobrej Rady, środkowa część podzielona 
jest na dwa obszary – po lewej obłok i słońce na jasnym niebie, 
po prawej – słup ognia i księżyc na ciemnym niebie. Poniżej – 
pejzaż górski z panoramą miasta i dwóch pielgrzymów

• ołtarz boczny – maryjny. Stoi przy północnej ścianie kościo-
ła, ufundowany (1686) najpewniej przez jednego z właścicieli 
rozległych dóbr ziemskich, Fryderyka von Reibnitz z Pisarzo-
wic koło Lubania. Elementami wyposażenia ołtarza jest m.in. 
złocony herb rodziny Schaffgotschów, powyżej – gołębica 
w obłokach i glorii, której towarzyszą putta (aniołki)

• ołtarz boczny św. Stapinusa. Ufundowany przez jednego 
z Schaffgotschów w 1686 r. Zwieńczenie (herb Schaffgot-
schów, rzeźby aniołów, itp.) podobne do ołtarza maryjnego. 
Na obrazie w centrum ołtarza widać postać św. Stapinusa 
(biskupa Carcassonne i patrona ludzi cierpiących na reu-
matyzm i podobne choroby). Swięty stoi po prawej stroni, 
błogosławiąc siedzącego po lewej chorego. Inne postacie są 
dopełnieniem plastycznym obrazu, niemającym znaczenia 
symbolicznego.

(tekst stanowi fragment wydawnictwa o kościele w Gryfowie 
Śląskim, przygotowywanego do druku wiosną 2011 r.)
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twórcy z Pogórza Izerskiego

Lawendowe pole na Pogórzu
- Widziałam fotografie lawendowych pól we Francji, zrobiły 
na mnie ogromne wrażenie. Wiem, jak pięknie można wyko-
rzystać lawendę, więc kiedy miałam tylko możliwość zaczę-
łam próbować – a nuż uda mi się uprawiać tę roślinę, która u 
nas nadal pozostaje oryginalna...
Renata Drabowicz z Ubocza pod Gryfowem Śląskim zaczęła 
od prób upraw z nasion. Udawało się to „średnio”, żeby nie 
powiedzieć – mizernie. Okazało się szybko, że prościej jest 
uprawiać lawendę z sadzonek, bo nasiona trzeba wcześniej 
specjalnie przygotować, a informacji o tym za wiele nie ma. 
Zaczynała od 300 sadzonek, dziś jest ich ponad 2.000. Poszu-
kiwane są przez dekoratorów, którzy coraz częściej zjeżdżają 
do gospodarstwa, ale są i tacy, którzy tu przyjeżdżają po żywą 
lawendę, bukiety z delikatnych kwiatów, gotowe ozdoby, wo-
reczki z lawendą, i in.
- To roślina, która uspokaja, i chociaż klimat Pogórza jest dla 
niej nieco za ostry, to jednak udaje się utrzymać uprawy, choć 
trzeba na własnej skórze testować najlepsze sposoby, odkry-
wać tajniki – mówi R. Drabowicz. Sama lawenda jest ponoć 
rośliną magiczną – za jej sprawą łatwiej o zdarzenia oczeki-
wane, upragnione. Ale czy jej uprawa jest sposobem na życie? 
– Może nim być, choć lawenda bardzo powoli zdobywa polski 
rynek, ale kiedy już kimś zawładnie, to najczęściej na stałe.

Gryfów Śląski

Sfilcowana biżuteria
(Pilchowice, gm. Wleń) – Czy można sfilcować... kolczyki? 
– Oczywiście – odpowiada Agnieszka Borkowska, autorka 
wielu rozmaitych prac z różnych zresztą tkanin, która specja-
lizuje się głównie z oryginalnych drobiazgach z filcu. – Można 
sfilcować każdą tkaninę. 

Jej dziełem są m.in. rękawiczki i niespotykane osłony na dło-
nie, filcowa biżuteria, którą sama z przyjemnością nosi, na-
krycia głowy, ale także ciekawe szale, narzuty, itp. – Ludzie, 
którzy poszukują ozdób takich, jakie rzadko można spotkać, 
sięgają po filc, bo jest naturalnym tworzywem, nieciężkim, 
ma ciekawą strukturę i niesie w sobie zwyczajne ciepło. Kiedy 
mieliśmy okazję oglądać prace A. Borkowskiej w jej domu, 
także oryginalnym (pisaliśmy o domu w Pilchowicach w po-
przednim wydaniu „Ech Izerskich”), to trudno było się oprzeć 
wrażeniu, że konkretni ludzie, domy i rzeczy przyciągają się 
swoją aurą.

twórcy z Pogórza Izerskiego
Pilchowice

Kwiaty polskie i latynoskie rytmy
(Mikułowa, Sulików) Czy można w bożonarodzeniowych 
bombkach zakląć polskie kwiaty i atmosferę latynoskich ryt-
mów? A poza tym lodowe sople? Kinga Superson i Iwona Ku-
siak dowodzą, że to jest całkiem możliwe.
Spotkaliśmy je w „Farmie na rozdrożu” w Mikułowej. To 
takie oryginalne miejsce między ogromną rozdzielnią ener-
getyczną i stacją kolejową, a można też powiedzieć, że mię-
dzy wyobraźnią i fantazją. Przed wiosną powstają tu pisanki, 
jesienią bombki. W ogromnych kartonach czekają surowe, 
jeszcze niezdobione, a potem można je zobaczyć zupełnie 
inne – wyklejone setkami mikroskopijnych koralików, ukła-
dających się w fantazyjne wzory, których nawet wyobraźnia 
nie ogarnia. Twórczynie kolorowych, kruchych cudów mają 
licencję Krajowej Komisji Rękodzielnictwa, ale ważniejsze dla 
nich jest, czy ich prace podobają się klientom. – Nad niejedną 
bombką trzeba spędzić nawet kilka godzin – mówią – a wcze-
śniej wyobrazić sobie, jak też może wyglądać i jakie wymaga-
nia musi spełniać, by ludziom się spodobała... Musi przede 
wszystkim być niezwykła, i staramy się, by każda z nich taka 
właśnie była.
A przy okazji, może nawet przede wszystkim – obie starają się 
dzielić swoją wiedzą i zapałem z innymi chętnymi. Nie sposób 
się tylko podzielić cierpliwością, i być może to stanowi o różni-
cy między nimi, a tymi, którzy usiułują im dorównać. „Krysz-
tałowa Koniczyna” – honorowa nagroda za twórczość jest 
symboliczną oceną ich umiejętności i pasji. A jedną z bombek 
powstałych w Mikułowej możemy oglądać na kalendarzu Po-
górza 2011, na ostatniej stronie tego wydania  „Ech Izerskich”.

twórcy z Pogórza Izerskiego
Mikułowa

Na wysokim, odosobnionym wzgórzu pod Gryfowem po-
dróżni zdążający drogą Jelenia Góra – Zgorzelec, albo Rado-
niów – Mirsk (ale widać to też z drogi Mirsk – Gryfów) mogą 
zabaczyć niewysoki, okrągły obiekt, oddalony od wszelkich 
zabudowań. To kaplica św. Leopolda.

Nastrojowa legenda głosi, że żona Christopha Leopolda von 
Schaffgotsch, ksężna Agnieszka zgubiła w tym miejscu swój 
pierścień ślubny, a Christoph – widząc jej rozpacz – przy-
rzekł, że jeśli się ten pierścień odnajdzie, to w tym miejscu 
ufunduje kaplicę. I tak się stało – podczas popasu w kolejnym 
roku mała myszka przyniosła na obrus pierścień...

Tyle legenda. Nie będziemy opowiadać o myszach i ich zna-
leziskach. Gdyby skupić się na faktach, to pierwsza kaplica 
powstała w tym miejscu w 1657 r. (lub 1666 r. – historycy nie 
są zgodni). Nie ma też pełnej zgody co do intencji nazwy. Jed-

tajemnice kaplicy leopolda
ni twierdzą, że Schaffgotsch uhonorował w ten sposób swego 
świętego imiennika, inni – że to dowód wdzięczności wobec 
cesarza Leopolda I, który rehabilitował Hansa Ulryka Schaf-
fgotscha i zwrócił rodzinie część zabranych dóbr (szerzej o 
tym – w dzisiejszym tekście o kościele św. Jadwigi).

Faktem jest też, że dzisiejsza kaplica pochodzi z roku 1780, 
bo poprzednia spłonęła podczas hucznej zabawy świętojań-
skiej w czerwcową noc 1779 r. Wzgórze i kaplica ma też spo-
ro wspólnego z wojnami napoleońskimi. To tutaj w sierpniu 
1813 r. Stacjonowały wojska fransuskiego generała Fressineta, 
bo trudno o lepszy punkt obserwacyjny w okolicy, skoro stąd 
widać nawet grań Karkonoszy.

Dziś kaplica rzadko jest odwiedzana, choć często oglądana. 
Kępa kilku drzew nie przysłania ani eliptycznego budynku, 
ani wysokiego, drewnianego krzyża, stojącego tuż obok.

Gdzie jest Kamienna Góra?
Gdzie na Pogórzu znajdziemy Kamienną Górę? Pod 
Rębiszowem w gminie Mirsk? Nieopodal Radzimowa 
w gminie Siekierczyn? Czy może na skraju Wzgórz Zali-
piańskich, właściwie na terytorium Lubania? 
Informujemy, że w każdym z tych trzech miejsc, bo na-
zewnictwo kartografów było tak niezorganizowane, że 
mamy aż trzy góry o tej nazwie. Różnią się wprawdzie 
wysokością (kolejno 405, 310 i 275 m n.p.m.), widoczne 
są różnice w budowie geologicznej (granitognejsy albo 
bazalty), ale nazwa jest taka sama. Niektóre łączy histo-
ria, choćby dwie ostatnie – to byłe kopalnie bazaltu.
A na Pogórzu sporo nazw ma swój źródłosłów – nie-
przypadkowo  od słowa „kamień”, bo mamy kilka innych 
wzgórz o takiej nazwie: Kamieniec (niedaleko Działoszy-
na), Kamienista (okolice Grudzy w gm. Mirsk), Kamien-
na (wzgórze pod Nawojowem Łużyckim), Kamiennik 
(wysoki 409 m n.p.m. szczyt Wzgórz Radoniowskich), 
Kamień (szczyt – 348 m n.p.m., w okolicach Leśnej, 
a także zdrobniały Kamyk (niewysoki, 260 m n.p.m. 
szczyt pod Lwówkiem).
Jeśli coś opuściliśmy – prosimy o listy, uzupełnimy w ko-
lejnych wydaniach „Ech Izerskich”.
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Leśna szopka 
i agatowe skrzaty

(Płuczki Górne, gm. Lwówek Śląski) – Nie zawsze mam 
czas i siłę, by po pracy zabierać się za skrzaty, ale to mnie wcią-
gnęło i pewnie się nie uwolnię od poszukiwania oryginalnych 
pni i tworzenia figurek... – Jolanta Mańkiewicz na co dzień 
pracuje w nadleśnictwie, ale najciekawsze pnie, jakich używa 
to tworzenia swoich prac to resztki drzew owocowych. Stare 
jabłonie, czy wiśnie mają bardziej fantazyjne kształty, niż wy-
próchniałe dęby, czy pozostałości drzew iglastych. A skrzaty? 
To już pasja towarzysząca tej pierwszej. Malutkie figurki ze 
szmatek i gałązek, buszujące w starych pniach, zaczynają żyć 
własnym życiem, bo zyskują sporą, własną popularność.

Wspólnie z sołtys, Wiesławą Fiszer (dziś już radną Po-
wiatu Lwóweckiego – przy okazji Redakcja „Ech Izerskich” 
gratuluje sukcesu!) i kilkoma innymi osobami utworzyły sto-
warzyszenie, które ma sławić Płuczki Górne. Właśnie Płuczki 
( a nie Płóczki – jak się pisze oficjalnie), bo ta pierwsza pi-
sownia ma historyczne uzasadnienie, choć na tablicach dro-
gowych nazwa wygląda ciut inaczej.

Szopka z Płuczek („leśna szopka”) zyskała już sławę wręcz 
międzynarodową, bo była ostatnio wystawiania na kiermaszu 
adwentowym w niemieckim Wilden. W tamtejszej prezenta-
cji dorobku twórców z Miasta i Gminy Lwówek Śląski wziął 
udział także burmistrz Lwów-
ka Śląskiego, Ludwik Kaziów, 
który na tę okoliczność też 
włożył solidarnie kapelusz 
płuczkowskich skrzatów.

Skrzaty i efektowne pnie 
drzew, które są dla nich schro-
nieniem są coraz szerzej zna-
ne, o co zabiega Stowarzysze-
nie „Maltanowo”. Powstała 
właśnie pierwsza od wielu lat 
(i chyba pierwsza z inicjatywy 
wsi w całej gminie) kartka pocztowa – bożonarodzeniowa, 
właśnie z leśną szopką – dziełem J. Mańkiewicz. A J. Mań-
kowska sama napisała już pierwszą z cyklu  bajkę o agatowych 
skrzatach – jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to 
przed kolejnym Lwóweckim Latem Agatowym – książeczka 
z bajkami o skrzatach, ilustrowana fotografiami figurek, wy-
konanymi przez autorkę „leśnej szopki” pojawi się na rynku 
czytelniczym – być może przy wsparciu naszego Stowarzysze-
nia LGD Partnerstwo Izerskie.

A na marginesie – chętnie będziemy pomagać w podob-
nych przedsięwzięciach także innym, sublokalnym stowa-
rzyszeniom. Jeśli nawet nie zawsze będzie możliwe wsparcie 
finansowe, to doradztwo przy sięganiu po środki zewnętrzne 
i skierowanie specjalistów (fotogafów, redaktorów, i in.) mo-
żemy deklarować „w ciemno”.

półtonów barw, gry światła i cieni. Trudno uwierzyć, że moż-
na osiągnąć taki efekt haftem. – Ja też nie od razu – mówi 
twórczyni. A w dodatku niejeden z takich obrazów, to efekt 
pracy przez kilka miesięcy. Poza tym – to kwestia doświad-
czenia w doborze choćby nitki, bo są przeróżnej jakości i nie-
które nie dają szans stworzenia pracy w wymarzonej jakości.

K. Dąbek, zapytana, czy umiałaby podobne obrazy nama-
lować, twierdzi, że to malowania niezbędny jest inny rodzaj 
talentu i sama malowania się nie podejmie. To nie idzie w pa-
rze. Nawet szydełko, czy druty, choć pozornie to podobna 
technologia – też wymagają innego rodzaju zręczności. A haft 
– to relaks, i pasja, i możliwość wypowiedzenia się w formie, 
która ją wciągnęła.

A może wciągnie i syna, który wprawdzie jeszcze nie ha-
ftuje, ale stara się rysować, a z pewnością jest mocno zainte-
resowany plastyką.

Czy sprzedaje swoje prace? Nie... choćby dlatego, że cena 
nie byłaby adekwatna do czasu i zapału, jaki poświęca swemu 
hobby. Ale czasami je ofiarowuje, bo są takie sytuacje, kiedy 
właśnie obraz haftowany, przekazany komuś, kto umie doce-
nić jego urodę, jest najwłaściwszym rodzajem emocji, które 
można przekazać drugiemu człowiekowi.

„Spytków – wioska atrakcji nad jeziorem” – to hasło Stowa-
rzyszenia „Spytków bez granic”. I rzeczywiście – ta wieś, po-
łożona w gminie Zgorzelec stara się sięgać poza granice, także 
wyobraźni, nawet w gastronomii. Podczas jednej z konferen-
cji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie gospodynie ze 
Spytkowa przygotowały poczęstunek. Wstyd powiedzieć, ale 
rzuciliśmy się na te stoły bez umiaru, bo trudno było o po-
hamowanie, kiedy się widziało stosy pierogów, chleby wypie-
kane na rozmaite sposoby, barszczyk, ciasta, a nade wszystko 
– specjalność niezwykle oryginalną – gęś nadziewaną nale-
śnikami, z farszem mięsnym.
Tego się nie da opisać. Zresztą – zjeść też się nie dało całej 
gęsi, taka była dorodna.

gęś nadziewana naleśnikami i...
Ale Spytków – to także bogactwo natury. Różnorodność fauny 
i flory sprawia, że wycieczka tutaj może być frajdą i dla dzieci, 
i dla dorosłych, a ścieżka dydaktyczna ułatwi poruszanie się 
po terenie i wyjaśni różne tajemnice natury. W dodatku – co 
jest rzadkością podobnych ścieżek – tę można pokonywać 
piechotą, rowerem lub konno, a cała trasa liczy ok. 2,5 km, na 
której utworzono i oznaczono kilka punktów widokowych.  

Zapraszamy do Spytkowa szczególnie od wiosny do jesieni, 
bo wówczas jest tam wyjątkowo pięknie.
Kto chciałby się dowiedzieć więcej – może skorzystać z kon-
taktu e-mail: g.legezynska@wp.pl, lub telefonicznego – 513-
058-104

(Janice, gm. Lubomierz) Uderzenia młota słychać daleko od 
tego domu, niechybny to znak, że Piotr Jakubowski z Janic 
pracuje w swojej kuźni. Nie ma dobrej odpowiedzi na pyta-
nie: czy w nowoczesnym świecie potrzebny jest kowal, który 
zna swoje rzemiosło? Ci, którzy chcą kupić metalowe płoty, 
czy jakieś zawiasy zawsze mogą to zrobić w wielu budowla-
nych „marketach”. Ale są i inni – którzy chcieliby zapłacić 
drożej, ale mieć pięknie wykuty przedmiot, jedyny w swoim 
rodzaju, którego nikt inny, nigdzie indziej nie ma i mieć nie 
będzie.
 - Kowalstwo ręczne – mówi Piotr Jakubowski – to nie 
produkcja. Każdy przedmiot, który stąd wychodzi, nawet 
jeśli wykonywany jest wedle tego samego wzoru, jest inny, 
niepowtarzalny. Jeśli ktoś ma cierpliwość, to z metalu i ognia 
może stworzyć i drobizagi w rodzaju mini-świeczników, 
stojak na pogrzebacz do kominka, i wielkie dwuskrzydłowe 

twórcy z Pogórza Izerskiego
Janice

Paleta krzyżyków
Tylko nieliczni zdobią swoje mieszkania i domy fotogra-

fiami, albo ilustracjami, które świadczą o ich charakterze, za-
interesowaniach, rodzinach... Mamy puste ściany, na których 
rzadko gości jakikolwiek obraz.

Ale nie można uogólniać, bo w mieszkaniu Kamili Dąbek 
Galwarczyk niewiele jest pustych ścian, niezapełnionych ob-
razami przez nią samą tworzonymi. Ale też nietypowe są to 
obrazy.

- Kiedyś usłyszałam – powiedziała nam – o mężczyźnie, 
daltoniście, który był twórcą niezwykle kolorowych obrazów 
tworzonych w formule haftu krzyżykowego. To była silna mo-
tywacja dla mnie, żeby spróbować właśnie tego. Ale pierwszą 
inspirację stanowił dla mnie syn, bo kiedy jeszcze był malutki, 
to prosił, by mu wyszywać kaczuszki. Wyszywałam, a potem 
zapragnęłam czegoś bardziej skomplikowanego, i bardziej, 
i jeszcze...

Dziś jest autorką niezwykłych prac, które z pewnej odle-
głości można uznać za malowane obrazy, pełne finezyjnych 

twórcy z Pogórza Izerskiego
Zawidów

Żelazne pasje Pana Piotra

bramy do pałacu, zdobione w sposób charakterystyczny dla 
baroku, czy renesansu. 
 Coraz więcej jest ludzi, którzy chcą mieszkać piękniej, 
kupili stare domy i budynki gospodarskie i chcą odtwo-
rzyć ich dawny urok. Choćby przez zamontowanie drzwi 
do stodół czy bram na wykutych zawiasach. – Był u mnie 
taki klient – wspomina P. Jakubowski – który właśnie chciał 
skobel i zawiasy do wrót swojej stodoły, chcąc chronić ją 
przez kradzieżami. Zrobiłem to, co chciał, zamontował je 
i... wrócił. Powiedział, że teraz ma nowe zmartwienie. Teraz 
już się nie martwi, że ktoś mu ukradnie coś ze stodoły, tylko 
tym, że ktoś mu ukradnie skobel i zawiasy...
 Mieliśmy szansę zobaczyć niektóre z przedmiotów, wy-
kutych w janickiej kuźni. I każdy z nich naprawdę ma ten 
niepowtarzalny rys, który sprawia, że nikt nie może mieć 
wątpliwości, iż kupuje coś tylko dla siebie.

twórcy z Pogórza Izerskiego
Płuczki
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została tylko wieża...
(Radostów). Ko-
ściół rwangelicki 
zbudowano w tej 
wsi już w 1742 r., 
ale był to wówczas 
zwykły w tych oko-
licach dom mo-
dlitw, zbudowany 
w technologii sza-
chulcowej.  Dwie 
dekady później 
(1776) zbudowano 
nowy, murowany, 
a niemal wiek po-
tem (1877) dobu-
dowano wieżę. Po 
kościele nie został 
ślad – przetrwała 
tylko ona. Nadal 

świetnie zachowana stoi na pamiątkę dawnych 
czasów.

Okres kwalifikowalności kosztów
Od dnia • zawarcia umowy na realizację 
małego projektu.
Od dnia • złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy na małe projekty.
Nie wcześniej niż od • 1 stycznia 2007 r. – 
koszty ogólne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się 
koszty:
Podatek od towarów i usług Vat na zasa-
dach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a roz-
porządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 
z 21.10.2005,str. 1, z późn. zm.) 

dotyczy podmiotów, które nie mają moż-• 
liwości odzyskania podatku VAT (np. 
stowarzyszenie, osoba fizyczna)
należy wystąpić o indywidualną interpre-• 
tację prawa podatkowego

Podatek od towarów i usług VAT
Dla niepodlegających opodatkowaniu VAT 
krajowych, regionalnych i lokalnych orga-
nów władzy i innych instytucji prawa pu-
blicznego, m.in. gmin, stowarzyszeń gmin, 
instytucji kultury VAT stanowi koszt niekwa-
lifikowalny
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się 
koszty wniesione jako wkład niepieniężny:
wartość pracy oraz usług świadczonych nie-
odpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepra-
cowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w drugim roku poprzedzającym rok, w któ-
rym złożono wniosek o przyznanie pomo-
cy na małe projekty (w 2008 roku kwota 
2943,88) i liczby 168, udostępnienie ziemi, 
nieruchomości, sprzętu lub surowców, o któ-
rych mowa w art.54 ust.1 rozporządzenia 
1974/2006 
Wartość pracy oraz usług świadczonych nie-
odpłatnie:
LIMIT: (całkowite kkw. – k. ogólne) x 30%
SPOSÓB WYLICZANIA: liczba godzin x 
przeciętne wynagrodzenie/168
Wartość wkładu niefinansowego 
Maksymalny wkład niepieniężny do 30% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych po-
mniejszych  o wysokość kosztów ogólnych.
Konieczność prowadzenia:
• oddzielnego systemu rachunkowości
albo 
• odpowiedniego kodu rachunkowego
albo
• zestawienia faktur lub równoważnych do-
kumentów księgowych na formularzu udo-
stępnionym przez SW
Niedostosowanie się do tego przepisu będzie 
skutkowało redukcja 10% kosztu, który nie 
był prawidłowo zewidencjonowany.

definicja
Operacja, która nie odpowiada warunkom 
przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale 
przyczynia się do osiągnięcia celów tej Osi.

Wybór i finansowanie małych  projektów

Zasady składania wniosków
Wnioski powinny być zgodne z Lokalną Stra-
tegią Rozwoju i wpisywać się w cele ogólne, 
szczegółowe i przedsięwzięcia. 
Termin naboru ogłasza LGD Partnerstwo 
Izerskie zgodnie z harmonogramem. 

1. Cel ogólny  
Wzrost dochodów mieszkańców poprzez 
wykorzystanie położenia swoistych cech 
regionu 
cele szczegółowe 
1.1.  Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

regionu
1.2. Wspieranie inicjatyw związanych z roz-

wojem przedsiębiorczości, usług, rze-
miosła i produktów Partnerstwa Izer-
skiego

1.3.  Większa samodzielność i efektywność 
ekonomiczna rodzin rolniczych 

I Przedsięwzięcie
Przedsiębiorczość i praca Izery wzbogaca 

2 Cel ogólny  
tworzenie warunków do organizowania 
się, samorealizacji i rozwijania zaintereso-
wań mieszkańców regionu
cele szczegółowe 
2.1.  Wzrost aktywności, wiedzy i umiejętno-

ści mieszkańców i organizacji
2.2. Rozwój infrastruktury społecznej służą-

cej aktywności lokalnych
2.3. Wspieranie działań integrujących sektor 

publiczny ze społeczeństwem    i przed-
siębiorcami 

 
II Przedsięwzięcie
Aktywizacja i integracja społeczności lokal-
nych w Izerach 

3 Cel ogólny  
Poprawa funkcjonowania regionu z zacho-
waniem i udostępnieniem jego wyróżniają-
cych cech  
cele szczegółowe 
3.1. Ochrona swoistej dla regionu architektu-

ry, zabudowy, obiektów o znaczeniu   
historycznym i kulturowym

3.2. Aktywna ochrona przyrody i krajobrazu 
izerskiego 

3.3. Promocja regionu i jego walorów 

 
III Przedsięwzięcie
       Izerskie Krajobrazy 

Uwaga!
Na poziomie planowania działania należy 
zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju 
STOWARZYSZENIA LGD PARTNERSTA 
IZERSKIE, a w szczególności opisem celów: 
przedsięwzięć do celów szczegółowych i ich 
uzasadnieniem.
Sprawdzić, czy planowane przez nas wydatki 
mieszczą się w kategorii kosztów kwalifiko-
walnych.
Przed wypełnianiem wniosku należy zapo-
znać się z instrukcją.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 08 lipca 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy finansowej w ra-
mach działania „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju „objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. 
U. nr 138 poz. 868 z dnia 08 lipca 2008 r.)   
oraz wprowadzonymi zmianami: 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi  z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych …….(Dz. U. nr 158 poz. 1067 z dnia 19 
sierpnia 2010 r.)

Beneficjenci
Osoba fizyczna, która jest:

obywatelem państwa członkowskiego Unii • 
Europejskiej 
pełnoletnia• 
zamieszkała na terenie LGD lub wykonuje • 
działalność gospodarczą na tym obszarze

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, któ-
rej ustawy przyznają zdolność prawną jeśli 
posiadają siedzibę na obszarze LSR lub pro-
wadząca działalność na tym obszarze, z wy-
łączeniem województwa oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych

Zakres realizacji małych projektów
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lo-

kalnej na obszarze działalności LGD po-
przez:

udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wy-• 
łączeniem środków napędzanych mecha-
nicznie,
organizację szkoleń i innych przedsię-• 
wzięć o charakterze edukacyjnym i warsz-
tatowym dla podmiotów z obszaru LGD 
innych niż szkolenia zawodowe dla osób 
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 
oraz połączonych z promocją towarów lub 
usług określonego przedsiębiorcy, 
organizację imprez kulturalnych, promo-• 
cyjnych, rekreacyjnych lub sportowych 
związanych z promocją lokalnych walo-
rów, 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej, • 
z wyłączeniem pasów drogowych dróg 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2.   Rozwijanie aktywności społeczności lo-
kalnej poprzez: 

promocję i organizację lokalnej twórczo-• 
ści kulturalnej lub aktywnego trybu życia, 
z wyłączeniem remontu i budowy budyn-
ków mieszkalnych, 
promocję lokalnej przedsiębiorczości,• 
remont połączony z modernizacją lub wy-• 
posażeniem istniejących świetlic wiejskich 
oraz innych obiektów pełniących ich funk-
cje oraz zagospodarowanie terenu przyle-
gającego do tych obiektów;

3.   Rozwijanie turystyki lub rekreacji na ob-
szarze objętym LSR poprzez:
utworzenie lub zmodernizowanie punk-• 
tów informacji turystycznej, bazy informa-
cji turystycznej oraz stron internetowych 
związanych tematycznie z ofertą turystycz-
ną obszaru LGD, przygotowanie i wydanie 
folderów i innych publikacji informacyj-
nych dotyczących obszaru objętego LSR, 
budowę, odbudowę, przebudowę, remont • 
połączony z modernizacją, zagospodaro-
wanie lub oznakowanie obiektów małej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
oraz wyposażenie obiektów pełniących 
funkcje turystyczne i rekreacyjnej, z wyłą-
czeniem hoteli, moteli, pensjonatów   oraz 
bazy gastronomicznej;

4.   Promowanie, zachowanie, odtworzenie, 
zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, 
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego 
i przyrodniczego, w szczególności obsza-
rów objętych poszczególnymi formami 
ochrony przyrody,  w tym obszarów Natura 
2000;     5.   Zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego 
poprzez: 
odbudowę, renowację, restaurację albo • 
remont lub oznakowanie obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków lub objętych 
ewidencją zabytków, remont lub wypo-
sażenie istniejących muzeów lub innych 
obiektów pełniących ich funkcje,

kultywowanie: miejscowych tradycji, ob-• 
rzędów i zwyczajów, języka regionalnego 
i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemio-
sła,
Prowadzenie badań nad obszarem LGD • 
innych funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i akty-
wizację.

6.   Inicjowanie powstawania, przetwarzania 
lub wprowadzenia na rynek produktów  
i usług, których podstawę stanowią lokal-
ne zasoby, tradycyjne  sektory gospodarki 
lub  lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, 
historyczne lub przyrodnicze, zwanych da-
lej „produktami lub usługami lokalnymi”, 
albo podnoszenie jakości  takich produk-
tów i usług poprzez: 
udział w targach i konkursach produktów • 
lub usług lokalnych,
promocję produktów  lub usług lokalnych,• 
uzyskanie certyfikatów i uczestniczenie • 
w systemie jakości innych niż uczestnictwo 
rolników w systemach jakości żywności,
budowę, adaptację lub wyposażenie nie-• 
mieszkalnych obiektów budowlanych wy-
korzystywanych do tradycyjnego wyrobu 
produktów lokalnych, prowadzenia sprze-
daży produktów lub usług lokalnych,
badanie rynku produktów lub usług lokal-• 
nych – z wyłączeniem działalności rolni-
czej;

7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych w celu poprawienia wa-
runków prowadzenia działalności kulturo-
wej lub gospodarczej, w tym polegającej na 
wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym 
(z wyłączeniem działalności rolniczej).

Ogólne zasady finansowania
Pomoc na małe projekty przyznaje się 

w formie   refundacji części kosztów, które 
są uzasadnione zakresem realizacji małego 
projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu 
i racjonalne. 

Refundacji podlegają koszty kwalifikowa-
ne poniesione przez beneficjenta, w wysoko-
ści nie przekraczającej 70% tych kosztów (w 
tym VAT), jednak nie więcej niż 25 tyś PLN 
na jeden mały projekt oraz nie mniej niż 4,5 
tyś PLN.

Maksymalna kwota pomocy na jednego 
beneficjenta nie może być wyższa niż 100 tyś 
PLN w okresie realizacji programu (2009-
2015)

Koszty podlegające refundacji

Ogólne:
przygotowania dokumentacji technicznej • 
małego projektu,
opłat za patenty, licencje lub wynagrodze-• 
nia za przeniesienie autorskich praw ma-
jątkowych,
opłat notarialnych, skarbowych lub sądo-• 
wych,
sprawowania nadzoru autorskiego lub in-• 
westorskiego;

Uwaga!
Koszty ogólne wymienione wyżej są kwali-
fikowalne w wysokości do 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych projektu pomniej-
szone o wartość wkładu niepieniężnego.

Zakup materiałów lub przedmiotów;• 
Zakup usług lub robót budowlanych ;• 
Najem, dzierżawa lub zakup oprogramo-• 
wania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub 
maszyn, z wyłączeniem środków transpor-
tu napędzanych mechanicznie, w tym że 
w przypadku części, która nie obejmuje in-
westycji, koszty zakupu oprogramowania, 
sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn 
podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie 
przekraczają kosztów ich najmu lub dzier-
żawy.

Małe projekty – co to jest? co z nich wynika? jak się do nich zabrać?
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Środki dla Rolników
W drugim naborze wniosków na działanie 
„Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” zostały złożone dwa wnioski na 
łączną sumę 146 905,00zł. Pierwszy wniosek 
dotyczył remontu budynku z przeznacze-
niem na cele usługowe dla rolnictwa. Drugi 
Wnioskodawca ubiega się o środki na rozbu-
dowę budynku agroturystycznego i zagospo-
darowania terenu. 
W 2011 roku planujemy  kolejne nabory 
wniosków, których terminy ogłaszane będą 
na naszej stronie internetowej (www.lgdpart-
nerstwoizerskie.pl).

Przedsiębiorczość 
kwitnie na Pogórzu
We wrześniu odbyło się posiedzenie Rady 
Programowej „Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania – Partnerstwo Izerskie” w związku 
z zakończonym naborem wniosków o przy-
znanie pomocy  w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na 
operację, które odpowiadają warunkom przy-
znania pomocy w ramach Osi 3 „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W ramach 
naboru wpłynęło 10 wniosków na dofinanso-
wanie na łączną kwotę 1 330 626,50zł. Sześć 
wnioskowanych operacji ma na celu rozwój 
istniejących firm poprzez zastosowanie no-
wych technologii i maszyn, a także zwiększe-
nie oferty kierowanej do klientów, natomiast 
cztery wnioski złożone zostały na rozpoczęcie 
działalności i wprowadzenie na rynek nowych 
usług. Był to ostatni nabór w bieżącym roku na  
działanie  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”, o kolejnych decydować będzie ilość 
środków nie wykorzystanych przez wniosko-
dawców w poprzednich konkursach.

LGD – Partnerstwo Izerskie  
obejmuje swoim działaniem 17 
Gmin, gdzie odbyły się liczne 
imprezy dożynkowe na szcze-
blu sołectw, gmin czy powiatów. 
Niewątpliwie na uwagę zasługu-
je fakt, że tegoroczne dożynki 
powiatu lwóweckiego były jed-
nocześnie Dożynkami Diece-
zji Legnickiej. Obchody święta 
plonów w tym roku  były nieco 
skromniejsze i odbywały się 
w atmosferze  spokojniejszej niż 
zazwyczaj. Wszystko to za spra-
wą powodzi, która wyrządziła 
ogromne szkody w naszym re-
gionie niszcząc dorobek życia 
niejednego mieszkańca Pogórza 
Izerskiego. Walka z żywiołem 
i ogrom strat uszczupliły za-
kres programów  dożynkowych, 
a także spowodowały odwołanie 
takich imprez w najbardziej po-
szkodowanych miejscowościach. 

 
SzKolenIe dla Kadr 
BIORĄCYCH UDZIAŁ 
We WdraŻanIU lSr

W październiku  w Ośrodku Szkoleniowo 
Wypoczynkowym „ZŁOTY SEN” odbyło 
się szkolenie dla kadr biorących udział 
we wdrażaniu Lokalnej Strategii Roz-
woju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Izerskie, wzięli w nim udział członkowie 
zarządu, rady programowej, komisji rewi-
zyjnej oraz pracownicy  biura. A program 
szkolenia przewidywał m.in.: informację 
o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwo-
ju zgodne z nowym rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania pomocy oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania 
„Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” 
objętego PROW 2007-2013 ze szczegól-

WIzyta  loKalneJ 
GRUPY DIZAŁNIA STOLEM

W październiku  gościliśmy na terenie nasze-
go Partnerstwa grupę Liderów z LGD Stolem.  
Wizyta miała na celu pokazanie dobrych 
praktyk ożywienia wsi i aktywności liderów, 
oraz ukazanie współpracy samorządu z orga-
nizacjami pozarządowymi. 
Swoją wizytę  przedstawiciele LGD Stolem 
rozpoczęli  w czwartkowe popołudnie. Goście 
obejrzeli m.in.   Dom Zdrojowy z nietypową 
80 metrową  modrzewiową Halą Spacerową,  
gdzie mogli skosztować wody radonowej o 
właściwościach  uzdrawiających. Poznali nie-
powtarzalny  smak i aromat domowego chle-
ba wypiekanego według tradycyjnej receptu-
ry  w „Czarcim Młynie” w Czerniawie,  gdzie 
oprócz degustacji poznali również tajniki  
wypieków.  Wizyta w Górnołużyckiej  Krainie 
Karpia, spotkanie z  Władzami Nebelschutz, 
sadzenie drzewka cisowego w Henrykowie 
Lubańskim to tylko niektóre z atrakcji, któ-
re towarzyszyły Liderom z Kaszub w trakcie 
drugiego dnia wizyty studyjnej.   Na zakoń-
czenie odwiedzili  „perełkę” Gminy Leśna 
Zamek Czocha oraz Lubomierz – miasteczko 
Kargula i Pawlaka. Pani Prezes LGD Bożena 
Mulik  pożegnała Gości w Pławnej Górnej 
w Zamku Śląskich Legend, wręczając uczest-
nikom pamiątki z Pogórza Izerskiego. 
W trakcie wizyty   Liderzy LGD STOLEM 
zobaczyli wiele przykładów dobrych praktyk 
i inicjatyw oddolnych na naszym obszarze 
jak również na terenie działania naszych za-
granicznych partnerów. 

SeMInarIUM
„ WyMIana doŚWIad-
CZEŃ ORGANIZACJI PO-

ZARZĄDOWYCH”

10 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gryfowie Śląskim odbyło się se-
minarium poświęcone tematyce działalno-
ści organizacji pozarządowych. W trakcie 
spotkania zaprezentowały się organizacje, 
które działają już wiele lat osiągając liczne 
sukcesy. Bardzo ciekawe i pouczające były 
prezentacje „młodych” Stowarzyszeń funk-
cjonujących na obszarze LGD. Przedstawili 
oni swoją działalność, pokazali w jaki spo-
sób małymi krokami można dokonać zmian 
w swojej lokalnej społeczności, działając ak-
tywnie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Uczestnicy seminarium otrzymali materiały 
szkoleniowe  a także mieli okazję skosztować 
wyśmienitych tradycyjnych potraw regional-
nych przygotowanych przez Panie ze Stowa-
rzyszenia „Spytków bez granic” ze Spytkowa. 
Dodatkową atrakcją była wystawa rękodzieła 
artystycznego, które eksponowane było  już 
na wielu imprezach, targach krajowych i za-
granicznych.
Seminarium było okazją do wzajemnego po-
znania się przedstawicieli różnych organiza-
cji nie rzadko działających obok siebie i nie 
znających się dotychczas. Uczestnicy  mieli 
możliwość wymiany poglądów, aktywnie 
brali udział w spotkaniu dzieląc się swoimi 
doświadczeniami i zadając liczne pytania. 
 

PoŻegnanIa lata 
W GÓRACH IZERSKICH

IzerSKIe BaBIe lato – czyli  zakończenie 
lata w Górach Izerskich zorganizowano 18 wrze-
śnia w Świeradowie Zdroju. Pogoda nie dopi-
sywała – było pochmurno i zimno, ale wszyscy 
uczestnicy imprezy byli w znakomitych humo-
rach. Nie zabrakło  występów zespołów folklory-
stycznych, pokazów sprawnościowych OSP, czy 
też gastronomicznych specjałów: Tradycyjnej 
Grochówki i Bigosu Izerskiego.  Zwieńczeniem 
pikniku pod izerskim niebem był fascynujący 
pokaz fajerwerków „Izery Flames”.

z WIzytĄ W lgd 
KrzeMIenny 

KrĄg
Nasze Stowarzyszenie – Partner-
stwo Izerskie zorganizowało  we 
wrześniu wyjazd studyjny do Lo-
kalnej Grupy Działania „Krze-
mienny Krąg” z siedzibą w Bałto-
wie.  
To daleko, bo do Bałtowa dotar-
liśmy po 10-godzinnej podróży  
Rozpoczęliśmy pracowicie – .  se-
minarium – „Partnerstwo trój-
sektorowe  szansą  rozwoju dla  ob-
szarów  wiejskich”, w ramach którego 
mogliśmy poznać dobre praktyki i  formy 
współpracy pomiędzy poszczególnymi sek-
torami. Następnego dnia uczestniczyliśmy 
w seminarium pt. „Rozwój społeczno gospo-
darczy Bałtowa w oparciu o idee partner-
stwa trójsektorowego i ekonomii społecznej”, 
gdzie mieliśmy możliwość zdobyć wiedzę, 
którą wykorzystamy w naszych lokalnych 
społecznościach.   Kolejnym etapem wizyty 
były warsztaty  z produktu lokalnego prze-
prowadzone przez Pana Edwarda Budzenia- 
mistrza pszczelarstwa, który zaprezentował 
sposoby wykonania świeczek z ciepłego 
wosku. Ponadto zwiedziliśmy  Zwierzyniec 
Bałtowski i uczestniczyliśmy w seansie kina 
5D, gdzie przenieśliśmy się do świata Dino-
zaurów.  
W kolejnym dniu odwiedziliśmy Żywe 
Muzeum Porcelany w Ćmielowie, a także 

Zdarzyło się na Pogórzu...
Tam, gdzie się odbywały, Stowa-
rzyszenie wzięło w nich czynny 
udział. Byliśmy m.in. w Gryfowie 
Śląskim na dożynkach Powiato-
wych i Diecezjalnych, a także na 
dożynkach Powiatu Lubańskiego, 
które odbyły się w Siekierczynie. 
Uczestniczyliśmy w dożynkach 
gminnych w Olszynie i Kościel-
nikach Dolnych (Gmina Lubań). 
Całe programy imprez były cieka-
we, jednak najbardziej atrakcyjny-
mi punktami święta plonów były 
konkursy i prezentacje wieńców 
dożynkowych wykonanych przez 
stowarzyszenia, Koła Gospodyń 
Wiejskich i Sołectwa.  Coroczne 
święto jest nie tylko okazją do do-
brej zabawy, ale przede wszystkim 
daje rolnikom  możliwość podzię-
kowania za zbiory w trakcie uro-
czystych Mszy Świętych, które 
rozpoczynają tradycyjne obcho-
dy Dożynkowe.  

Święto plonów na Pogórzu Izerskim

nym uwzględnieniem  Małych projektów.
(wprowadzenie zmian do struktury celów 
i przedsięwzięć, uzupełnienie zakresu ce-
lów szczegółowych) i zasadach monitoro-
wania  LSR i tworzenie wskaźników pro-
duktu, rezultatu, oddziaływania do celów 
i przedsięwzięć.
Omawiano także nowe wskaźniki w Lo-
kalnej Strategii Rozwoju uwzględniających 
dostępne źródła informacji, analizę obo-
wiązujących lokalnych kryteriów wyboru 
operacji, kart oceny, i in.

neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego 
w Krzemionkach. W kilka dni – kilkanaście 
spotkań, rozmów, pokazów, i in. dało uczest-
nikom wyjazdu możliwość porównań i pod-
patrzenia innych wzorców działań, przydat-
nych też w naszej pracy.
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Konkurs o tytuł Miss Foto Pogórza Izerskiego

Anna Wszędybył mieszkanka Gryfowa Śląskiego. Miłośniczka jazdy konnej  
o duszy artystki. Zodiakalny LEW o pogodnej naturze i wszechstronnych za-
interesowaniach. 

Justyna Jakieła, 19 lat, mieszkanka Bełczyny koło Wlenia. Stażystka w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu. 
– Interesuje się modelingiem, mam już na swoim koncie kilka sesji. Chciałabym być w przyszłości profesjonalną modelką.  
W przyszłym roku planuję studia – psychologia zarządzania.

Miss Foto 
Pogórza Izerskiego
Kończymy pierwszy etap konkursu o tytuł Miss Foto 

Pogórza Izerskiego. W niniejszym wydaniu prezentuje-
my dwie kandydatki – Justynę i Anię, a przypominamy 
fotografie dziewczyn, które prezentowaliśmy w poprzad-
nich wydaniach „Ech” – Monikę i Edytę.

Teraz wszystko w rękach naszych Czytelników, bo 
to Państwo rozstrzygniecie, która z czterech dziewczyn 
zostanie uhonorowana najwyższą nagrodą, upomin-
kami oraz tytułem. Głosowanie jest proste – na stronie 
internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl zostanie za-
mieszczony formularz z fotografiami i wystarczy oddać 
głos w taki sposób bez korespondencji konwencjonalnej. 
Nie potrzeba wycinać kuponów, ani wysyłać listów.

Głosy Czytelników przyjmowac będziemy do końca 
stycznia 2011 r., po czym podsumujemy wyniki i zapre-
zentujemy je Czytelnikom w marcowym wydaniu „Ech 
Izerskich”.

Ale będziemy wdzięczni za korespondencję i sugestie 
co do dalszego (ewentualnie) prowadzenia takiego kon-
kursu. Przypominamy zasady – każda z dziewczyn, która 
chciałaby przystąpić do rywalizacji o tytuł winna zgłosić 
swoją kandydaturę (osobiście lub telefonicznie) do sie-
dziby Stowarzyszenia. W jeleniogórskim studio fotogra-
ficznym zostanie wykonana seria zdjęć, z których kilka 
(od 3 do 5) będzie opublikowane w gazecie.  Kandydatka 
otrzymuje zestaw swoich fotografii w formie cyfrowej, 
a Czytelnicy w kolejnym okresie będą mogli oceniać uro-
dę i fotogeniczność kandydatek.

A może należy poszerzyć formułę konkursu o Mi-
stera Foto? Panowie mają nieco mniejszą skłonność do 
pozowania, niemniej taki eksperyment byłby ciekawy, 
szczególnie z punktu widzenia Czytelniczek.

Wszystko w Państwa rękach – Wasze sugestie zade-
cydują, czy będziemy kontynuować konkurs w dotych-
czasowej formie, czy zawiesimy go na okres najbliższego 
roku, czy też poszerzymy o rywalizację o tytuł Mister 
Foto?

Edyta

Monika

Anna

Justyna
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taka brzoza 
– to bomba!

Nasz stały Czytelnik, Jerzy Samonek z Leśnej, 
przesłał do redkacji fotografię niezwykłej 
brzozy – dziękujemy! Napisał, że ta brzoza 
jest jak bomba. Pień drzewa jest rzeczywiście 
fantazyjnie zdeformowany i wart uwiecz-
nienia. Będziemy takie fotografie publiko-
wać w kolejnych wydaniach „Ech Izerskich”, 
prosimy jednak Czytelników, którzy będą 
nam je nadsyłać o określenie miejsca (gmi-
ny, miejscowości), w jakim to zdjęcie zostało 
wykonane. 

Dorośli mają niezwykłe dylematy – jak wy-
brać spośród tak wielu najlepszych kandyda-
tów naprawdę najlepszych. Wszyscy przecież 
chcą dobrze, wszyscy są pomysłowi, przed-
siębiorczy, kreatywni... itp. Dorośli wybierają, 
a potem się dziwią, że znowu wybrali kogoś 
innego, niż chcieli i przez kolejne cztery lata 
przyrzekają sobie, że już następnym razem 
wybór będzie doskonały. Ale następnym ra-
zem jest dokładnie tak samo...

 Dzieci mają instynkt i są (jeszcze) nieska-
żone doświadczeniem, więc w poszukiwaniu 
najlepszych kryteriów wyborczych udaliśmy 
się do przedszkola w Starej Kamienicy. Tam 
rozmawialiśmy o wyborach...
 Niedawno były wybory, wprawdzie jeszcze 
nie wy, ale wasi rodzice wybierali radnych, 
wójta...  Kogo powinni byli wybrać?
 Moi już dawniej wybrali pana Komorow-
skiego i dosyć. Niech sobie rządzi. Powiedzieli, 
że już nikt do urny nie zaciągnie, bo taka urna, 
to cmentarz
 A mój tata powiedział, że kupi mi auto i te-
raz tylko o tym rozmawiamy...
 Początki rozmowy nie układały się dobrze, 
ale wykazaliśmy cierpliwość.
 – Gdyby mówić o kolejnych wyborach, to 
Kto – Waszym zdaniem – byłby najlepszym 
kandydatem na radnego, który musi dbać o 
wieś?
 – Moja mama. Ona dba o tatę, to i ze wsią 
by sobie dała radę. Mój tata jest trudniejszy, 
niż cała wieś.
 – I mojego wujka. Jest mądry i dobry. I ja 
go znam najlepiej.
 – Ale inni go nie znają, więc warto go za-

Wybory to władza, a władza to wybory
Przedszkolaki ze Starej Kamienicy o samorządzie

reklamować. A w ogóle – jakie cechy powinien 
mieć taki radny, albo i wójt, żeby można było 
powiedzieć, że dobrze zadba o wieś?
 – Powinien mieć słuch.
 – A czemu?
 – Żeby słuchać ludzi, bo oni wszystko wie-
dzą, a on może jeszcze nie...Bo jak usłyszy za 
późno, to już go nie będzie.
 - I odpowiadać, jak się mu mówi „dzień 
dobry”.
 - I powinien słuchać dzieci, znaczy – nas.
 - I musi mieć zwierzątko, które będzie 
czyste, grzeczne i nie będzie gryzło ludzi, na 
przykład jakiegoś szynszyla, albo fretkę, albo 
chociaż kota, ale kot to trochę za mało...
 - A gdybyście wy rządziły, to co byście robi-
li?
 - Ja bym robił, co bym chciał! Jak król, albo 
wojewoda...Nie musi się słuchać nikogo.
 - A ja, żeby cała wieś była bezpieczna.
 - A ja bym chciał być silny, bo wtedy ludzie 
się słuchają. Taki silny, ale i dobry. Bo wtedy 
ludzie myślą, że taki człowiek może zbić, ale 
nie bije i nikt mu nie fika. Wtedy jest najlepiej 
– jak ludzie są grzeczni ze strachu, bo nie wi-
dzą, co się stanie, a nic się nie dzieje.
 - Czy to znaczy, że władzy trzeba się bać?
 - Lepiej się trochę bać, bo władza czasami 
musi być trochę zła.
 - Ja się boję taty.
 - A ja mamy, a taty – nie.
 - Ja też mamy, bo tata jest większy, ale do-
bry, a do mamy czasami przychodzi złość.

 - Tak? A jak wygląda ta złość? – zapytaliśmy 
zaintrygowani. (chwila zastanowienia i...)
 - Nie wiem, bo nie widziałam, bo ta złość 

przychodzi w nocy, jak jest ciemno...
 - Policjant też ma władzę, chociaż nie leje, 
ale lepiej nie zaczynać.
 - Ja znam jednego policjanta. Ma pałkę 
i kajdanki, ale mama mówi, że mu dobrze 
z oczu patrzy, ale ja nie widziałam, co mu pa-
trzy.
 - A kto ma władzę we wsi największą?
 - Pan Bóg.
 - I jeszcze Maria. I ma płaszcz , i koronę, to 
od razu widać, że ma władzę.
 - A gdybyśmy wrócili do ludzi, bo to ludzie 
rządzą we wsi na codzień... Powiedzcie, kto ma 
większą władzę – ci, których wybieramy, czy ci 
ludzie, którzy wybierają?
 - Właściwie ci, którzy wybierają, ale oni 
o tym nie wiedzą, bo potem, to już rządzą 
inni...

Rozmowa okazała się krótka i treściwa, w za-
sadzie nie pozostawiała wątpliwości. Gdyby 
ktoś chciał odbyć krótki kurs nauk społecz-
nych, to wystarczy jedna rozmowa z przed-
szkolakami w Starej Kamienicy, żeby sobie 
wyrobić naprawdę zdrowy pogląd na kryteria 
wyborcze, niezbędne do postawienia krzyżyka 
w optymalnym miejscu.

 drogi Pogórza
Dojeżdżamy do mieszkańców Pogórza  
w każdych warunkach – latem, jesienią  
i zimą. I chociaż czasami jest trudno się nawet 

zatrzymać na lodzie, to nie odmawiamy so-
bie tego, żeby dać dowód prawdy – jak fanta-
stycznie wyglądają zimowe drogi na Pogórzu 
Izerskim. Warto się trochę poślizgać (nawet 
autem) żeby to zobaczyć na własne oczy...

Na zdjęciach – zimowa droga w świerkach 
– okolice Leśnej i Wolimierza oraz droga  
w rejonie Włosienia i wąska droga w okoli-
cach Czochy.

Czy wiecie, że...
... pałac w Jałowcu (gm. Lubań) jest 
jednym z młodszych na Pogórzu Izer-
skim, bo powstawał w latach 1820 – 
1828. Niewielki, mieści raptem 24 
pokoje, otoczony zespołem obiektów 
gospodarczych przez całe lata nikt 
się nim nazbyt pieczołowicie nie 
opiekował. Prywatny właściciel, któ-
ry nabył ostatnio ten zabytek, podjął 
działania, by zabezpieczyć obiekt 
przed niszczącym działaniem czasu 
i warunków atmosferycznych.



Zdecydowaliśmy się w tym roku – poza oficjalnym kalendarzem Stowarzyszenia, który trafił jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia do wszystkich 17 Gmin, które należą do Partnerstwa (a wydany był w ilości 
grubo ponad 2.000 egz!) wydać jeszcze inny kalendarz, nasz własny – „Ech Izerskich”. Pozowała do kalendarza Urszula Hołubecka z Kopańca (gm. Stara Kamienica), bombkę, będącą oryginalnym kolczykiem wyko-
nały Kinga Superson i Iwona Kusiak z Mikułowej (gmina Sulików). Wizaż, fryzura i stylizacja – Beata Szymczyk – (tel. 75-76-76-220), zdjęcie – Cezary Wiklik ( tel. 602 – 701 – 456)


