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Pamiętajmy, aby nie zapomnieć 

       Czas leci nieubłaganie. Po dwóch 

miesiącach trzymają Państwo w swoich 

dłoniach kolejny numer Wieści w wersji 

papierowej. Jest on całkowicie bezpłatny. 

Koszt druku pokrywa prywatny darczyńca 

spoza terenu naszej gminy. Będę monotema- 

tyczny, ale nie sposób nie podkreślić kolejny 

raz wielkiej roli mieszkańców w tym, co robię. 

To Wasze zaangażowanie, sugestie, 

informacje, czy odzew po tekstach tworzą to 

wszystko. Przyznaję - nie jest łatwo. Często 

brakuje czasu, nie zawsze mogę sprostać 

oczekiwaniom każdego czytelnika, który 

zgłasza się do mnie. Pochylam pokornie 

głowę i proszę o zrozumienie. To co robię jest 

społeczną pracą, którą wykonuję poza pracą 

zawodową i życiem rodzinnym. 

       Słońce wychodzi zza chmur, temperatury 

są coraz wyższe. Mimo, że sytuacja z 

koronawirusem nie jest do końca opanowana 

to wracamy do normalności i wielu z nas 

szykuje się do zasłużonego wypoczynku 

wakacyjnego. To czas kiedy staramy się o 

aktywny wypoczynek, oczekujemy nawiedze- 

nia kolejnych ciekawych miejsc. Warto 

jednak przy tym pamiętać, aby w odpoczynku 

od rzeczywistości nie zapominać o duchu i 

umyśle. Wakacyjny czas to wspaniały okres 

kiedy możemy przeczytać zaległą książkę, 

obejrzeć wartościowych film czy zgłębiać 

wiedzę w interesujących nas zagadnieniach. 

Troska o intelekt powinna iść w zdrowej 

równowadze z troską o wypoczynek ciała. Nie 

zapominajmy o tym. 

       Numer będzie podsumowywał maj i 

czerwiec. Myślę, że każdy  znajdzie  tu  coś  

dla siebie. 

     Zapraszam także do odwiedzania strony 

internetowej www.wiescijaworzyna.pl , gdzie 

codziennie pojawiają się informacje z terenu 

naszej gminy. 

                                                       Marcin Burski 

BUDŻETOWA RÓWNIA POCHYŁA 

     Kwestie finansów publicznych, choć 

niespektakularne w przekazie, są zawsze 

nośnikiem informacji o kondycji samorządu 

i jego przyszłości, z którą mogą borykać się 

kolejne pokolenia wiążące swoje życie z 

naszą gminą. Warto właśnie w ten sposób 

spojrzeć na naszą aktualną sytuację i 

politykę jaka jest obecnie uprawiana a ma 

bezpośredni wpływ nie tylko na 

teraźniejszość, ale także (a może przede 

wszystkim) na przyszłość. 

     W poprzednim numerze Wieści pojawił się 

artykuł, w którym pokazałem, że mimo 

szumnych zapewnień burmistrza zeszło-

roczny budżet naszej gminy zakończony 

został deficytem a nie zapowiadaną 

nadwyżką. Warto tu podkreślić, że w zeszłym 

roku nie mieliśmy do czynienia z kryzysami 

czy anomaliami, które mogłyby spowodować 

odstępstwa od zakładanych planów. Na taki 

a nie inny wynik składała się polityka Urzędu 

w kwestii gospodarowania pieniędzmi i 

strategii jaką przyjęto, co do prowadzenia 

finansów gminy. Nikt nie przypuszczał, choć 

pojawiały się sugestie, że taka polityka jest 

krótkowzroczna, że niespodziewanie może 

pojawić się niewiadome zagrożenie, które 

tak mocno uderzy w finanse wszystkich - w 

tym samorządu (mowa tu o koronawirusie). 

Doszło jednak do takich okoliczności i trzeba 

nakreślić aktualną sytuację, z jaką boryka się 

nasza gmina. 

     Epidemia koronawirusa, która spłynęła na 

nas nagle, w nieoczekiwany sposób pokazała, 

że ma swoje  reperkusje  na  wielu  płaszczy- 

znach (w tym samorządowej). W wielu 

gminach zaczęto mówić otwarcie o 

problemach, jakie mogą z tego wyniknąć 

mimo, że różne samorządy mają odmienne 

zdolności, co do pokrywania swoich 

zobowiązań. W oficjalnym, urzędowym 

przekazie w naszej gminie nikt nawet w 

nawiasie nie wspomniał o takich zagrożeniach 

w myśl polityki "samych sukcesów, bez 

względu na koszty". Majowa sesja Rady 

Miejskiej pokazała jednak, że opisane 

trudności podziela także nasz samorząd. 

     Na owejj sesji Rady Miejskiej burmistrz 

poinformował o mniejszych wpływach do 

budżetu (za marzec i kwiecień) z podatku PIT, 

które są jednym z najważniejszych źródeł 

dochodu. Radni podjęli decyzję o zmniejszeniu 

dotacji na Samorządowy Ośrodek Kultury i 

Bibliotekę Publiczną ze względu na imprezy 

masowe, które się nie odbędą. Wykorzystano 

także wolne środki o ponad 415 tysięcy 

złotych. Tym samym o tą kwotę pomniejszoną 

nadwyżkę budżetową. Znalezione pieniądze 

wykorzystano na zasilenie: szeregu inwestycji 

gminnych, finansów organizacji pożytku 

publicznego (ponad 50 tys zł), zakup nagród 

konkursowych od gminnych przedsiębiorców 

(50 tys. zł). Gmina w tym trudnym czasie nie 

zapomniała również o „osłodzeniu” nam tej 

sytuacji i np. na ukwiecenie miasta wydała 

ponad 16 tysięcy złotych. 

      Czerwcowa sesja Rady Miejskiej odsłoniła 

kolejne kulisy problemów finansowych 

naszego samorządu… 

 

                                              Cd. na stronie 2 → 
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Cd. ze strony 1 

gdzie przesunięto spłacenie aktualnego 

zadłużenia do 2036 roku (należy tu 

zaznaczyć, że mówimy o aktualnych 

zobowiązaniach, gdzie nie bierzemy 

pod uwagę innych, które zapewne w 

przyszłości będą brane na wykonanie 

następnych zadań). Przy tej okazji na 

sesji wystąpił radny Wojciech Syntyrz, 

który zaapelował do radnych o 

głosowanie zgodnie z interesem gminy i 

spłatę zadłużenia wcześniej niż w 2036 

roku. Jak podkreślił to de facto radni 

odpowiadają za taki stan rzeczy, 

ponieważ to oni przegłosowują projekty 

składane przez burmistrza, z którymi 

ostatecznie mogą się nie zgodzić. Sądzę, 

że nie można przesuwać widma 

obecnej niekompetencji na następne 

pokolenia, kiedy aktualni włodarze nie 

będą już mieć nic wspólnego z gminą 

(według nowej ustawy burmistrz 

Grzegorzewicz będzie mógł być 

burmistrzem jeszcze przez trzy albo 

osiem lat). 

     Warto tutaj dodać (co jest 

znamienne), że przy każdej okazji, gdy 

ktoś jak np. radny Syntyrz wystąpi 

przeciw takiej polityce finansowej i 

zadłużaniu gminy, automatycznie jest 

zaszufladkowany przez burmistrza jako 

"przeciwnik inwestycji", co w moim 

przekonaniu jest demagogią określoną 

na szantaż emocjonalny i strach przed 

opinią publiczną, która pozornie 

mogłaby być niezadowolona (takich 

argumentów użył burmistrz wobec 

radnego Syntyrza np. podczas zeszłoro-

cznej rozmowy o remoncie kanalizacji w 

Pastuchowie, gdzie dla uzyskania dofi-

nansowania trzeba było zastawić szkoły, 

urzędy, przychodnie itd. Wówczas radni 

niezwiązani z komitetem burmistrza 

głośno pytali i zastanawiali się nad 

sytuacją finansów gminy). 

     Epidemia COVID-19, która spłynęła 

na nas w tak niespodziewany sposób 

odsłoniła dużo szybciej kulisy naszych 

finansów i zagrożeń przed jakimi może 

stanąć nasza gmina. Polityka sukcesu i 

pokazywania pozornych umiejętności 

władz ma swoje koszty, które ciężko 

będzie nam unieść np. przez brak 

strategicznych źródeł dochodu jak 

strefa ekonomiczna, o której tylko dużo 

się mówi. Przyszłość naszej gminy 

zawsze będzie dorozumiana jako ta, 

którą zostawili po sobie poprzednicy. 

Przed nami bardzo duże wyzwanie, aby 

unieść to wszystko, co nagromadziło się 

po stronie zaległości budżetowych i 

zacząć rozsądnie, nie ponad stan, 

gospodarować tym, co się ma. 

 

Radni apelują do władz miejskich 

     Radni Rady Miejskiej niezwiązani z burmistrzem Grzegorzewiczem: Grażyna Bugajska, Anna 

Szczepaniak – Jaroszewska, Wojciech Syntyrz, Mariusz Więcek i Marcin Kantor zaapelowali w sprawie 

jakości nagrań i formy obsługi sesji Rady Miejskiej. 

       Od początku aktualnej kadencji Rady Miejskiej na Urzędzie Miasta i burmistrzu ciąży ustawowy 

obowiązek zapewnienia możliwości nagrywania i rejestracji a także archiwizowania nagrań sesji Rady 

Miejskiej. Miało to zwiększyć transparentności i możliwości śledzenia obrad przez mieszkańców, którzy 

mieliby okazję dowiedzieć się nad czym obradują radni, jakie mają sugestie, wątpliwości i ogólnie czym 

żyje lokalny samorząd. Większość gmin potraktowała ten nakaz poważnie i obrady sesji są maksymalnie 

jawne, dobrze słyszane, radni nie muszą krzyczeć z powodu braku nagłośnienia. Nasz samorząd od 

początku kiedy ten problem został im zasygnalizowany, stanął na stanowisku, że ustawa nie przewiduje 

konkretnych parametrów i zaleceń, co do jakości nagrań więc spełniają te wymogi i patrząc po kolejnych 

nagraniach sesji nie mają zamiaru nic z tym zrobić. 

       Radni Rady Miejskiej niezwiązani z burmistrzem Grzegorzewiczem: Grażyna Bugajska, Anna 

Szczepaniak – Jaroszewska, Wojciech Syntyrz, Mariusz Więcek i Marcin Kantor zaapelowali w sprawie 

jakości nagrań i formy obsługi sesji Rady Miejskiej. Wyrazili również zaniepokojenie niepodejmowaniem 

przez samorząd żadnych kroków, które mogłyby poprawić tą sytuację, podkreślając przy tym, że zależy im 

na jawności obrad i pracy Rady Miejskiej. 

       Problem choć na pierwszy rzut oka niewielki pokazuje nam w szerszym kontekście kondycję naszego 

lokalnego samorządu, gdzie chęć otwartości i uczciwego pokazania aktualnej debaty jest daleka od 

standardów, co można zobaczyć na przykładzie innych ościennych samorządów, które poważnie podeszły 

do sprawy. Trzeba mieć nadzieję, że kolejny apel radnych zostanie wysłuchany i będziemy mogli w pełni 

uczestniczyć jako mieszkańcy w życiu samorządu oglądając sesje on-line szczególnie w dobie 

koronawirusa, gdzie osobiste stawiennictwo nie jest wskazane. 

Wzrost opłat za wodę i ścieki 

       Czerwiec zaczął się pod znakiem 

podwyżek. Tym razem w zakresie opłat 

za gospodarkę wodną i ścieki, którą 

podniósł Zakład Usług Komunalnych w 

Jaworzynie Śląskiej od 1 czerwca tego 

roku.  

       Do tej pory płaciliśmy za wodę 4,48 zł 

z VAT za m3 wody, po podwyżce 

zapłacimy za nią 4,55 zł z VAT. Co do 

opłat za ścieki do tej pory stawka 

wynosiła 10,16 zł za m3, aktualnie 

obowiązywać będzie 10,37 zł. 

       Rada Miejska na ostatniej sesji 

podjęła jednogłośnie uchwałę o dopłacie 

do ścieków w kwocie 1,16 zł do każdego 

metra sześciennego. Zatem o tyle mniej 

od podanej wyżej kwoty (10,37 zł) 

zapłacą mieszkańcy. 

       Dla przykładu czteroosobowa rodzina 

zużywa średnio 10m3 wody miesięcznie 

(120m3 rocznie). Przy takim założeniu za 

wodę i  ścieki  płaciła  (bez  opłat abona-

menttowych) do tej pory 1 617,60 zł, na-

tomiast teraz 1 651,20 zł. 

       Aktualny cennik przewidziany jest na 

rok. Można zatem wnioskować, że ZUK 

będzie musiał w międzyczasie wniosko-

wać o nowy cennik a co za tym idzie 

podwyżkę  do  Wód  Polskich,  co najpe-

wniej zrobi początkiem 2021 roku. 
Zdjęcie za bytomski.pl 

ZPS Karolina ze wsparciem ministerstwa 

       8 czerwca do ZPS Karolina zawitała Minister 

Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani  Marlena 

Maląg. 

       Minister przybyła do naszego miasta w ramach 

regionalnych spotkań z przedsiębiorcami, którzy 

otrzymali wsparcie z tarczy antykryzysowej. 

Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak 

narzędzia, które zostały zaprojektowane dla 

przedsiębiorców są odbierane przez nich samych i 

czy tarcza antykryzysowa chroni firmy przed 

problemami wywołanymi przez pandemię 

koronawirusa. 

       Minister nadmieniła, że Zakład Porcelany 

Stołowej Karolina złożył wniosek o przyznanie 

blisko 2,5 miliona złotych wsparcia z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Oprócz tego podkreślała, że Ministerstwo 

udowodniło wielokrotnie, że programy społeczne 

takie jak 500+ czy Dobry Start wpłynęły na 

poprawę sytuacji materialnej rodzin, zwłaszcza w 

tym trudnym okresie pandemii. 

       W spotkaniu uczestniczyli Prezesi ZPS 

„Karolina” Pan Józef Dziedzic oraz Grzegorz 

Mechla, którzy oprowadzali Panią Minister po 

zakładzie, a także Wiceminister Klimatu Pan 

Ireneusz Zyska, Wicewojewoda Dolnośląski Pan 

Jarosław Kresa, Poseł na Sejm RP Pan Marcin 

Gwóźdź, radna wojewódzka Pani Ewelina 

Szydłowska i burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. 
Zdjęcie: twitter MRPiPS 
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„To trzeba czuć” – rozmowa z 

Mariuszem Więckiem 

     Czwartego maja obchodziliśmy Międzynarodo-

wy Dzień Strażaka we wspomnienie świętego 

Floriana – patrona tej braci. To doskonała okazja, 

aby pochylić się nad trudem tej pracy i ludźmi, 

którzy się jej podejmują. Jednym z nim jest 

właśnie Mariusz Więcek (na zdj. kucając) - radny 

Rady Miejskiej z Bolesławic, a także strażak 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławicach. 

     Dźwięk syreny wzywającej do akcji to na 

pewno duża adrenalina… 

(śmiech) Na pewno nie taka jak kiedyś. Dziś to 

może nie rutyna, ale część życia do której jestem 

przyzwyczajony. Faktem jest, że na początku 

zawsze było to przeżycie. 

     Jak to się zaczęło? Jak zostałeś strażakiem? 

Po pierwsze rodzina. Mój tato był strażakiem. Od 

małego wzrastałem w tej atmosferze. Obserwowa-

łem go, imponował mi. A po drugie starsi koledzy 

którzy ratowali życie czy po prostu pomagali 

ludziom. Wszedłem w odpowiedni wiek i jakoś było 

to dla mnie normalne, że też muszę być jednym  z  

nich. 

     Każdy może zostać strażakiem? 

To trzeba czuć. Wiele można się nauczyć, ale 

„smykałka” do tego musi być. Przede wszystkim 

trzeba myśleć żeby pomagając czy ratując nie 

narażać na większe niebezpieczeństwo. 

     Jak godzisz pracę strażaka i radnego Rady 

Miejskiej? 

To nie jest łatwe, ale daję jakoś radę. Nie zawsze 

mam teraz czas na wszystko, ale wynagrodzeniem 

za to, które najbardziej mnie cieszy jest widok 

człowieka, któremu pomogłem. 

     Co teraz przed Tobą? Jakieś wyzwania na 

horyzoncie? 

Myślę, że aktualnie największym wyzwaniem jest 

szkolenie młodego pokolenia, które garnie się do 

pracy. A poza tym ciągła praca na rzecz naszej 

gminy jako radny co naprawdę nie jest łatwe jeżeli 

spotyka się na swojej drodze różne przeszkody. 

O poszanowaniu jaworzyńskiego lasu 

     Jaworzyński las w okolicach stadionu miejskiego to znany kurs naszych mieszkańców jeżeli 

chodzi o najbliższe spotkanie z naturą. Epidemia koronawirusa gdzie każdy zabiega o w miarę 

swobodny oddech zwielokrotnił ten kierunek, co niestety odbiło się na jego kondycji i 

wyglądzie. 

     Jaworzyński las od zawsze był częstym kierunkiem naszych mieszkańców. Wiosenna pogoda i 

chęć zaczerpnięcia świeżego powietrza w czasie epidemii koronawirusa, gdzie nasze możliwości 

podróżowania są ograniczone, zwielokrotniło jego zapotrzebowanie. Można tu spotkać matki z 

dziećmi, ludzi którzy realizują się w bieganiu czy po prostu spacerowiczów, chcących obcować z 

naturą. Miejsce to, trzeba przyznać, świetnie się do tego nadaje. Ma na to wpływ niedaleka 

odległość, odpowiedni obszar, czy gęstość alejek, gdzie każdy może znaleźć dla siebie chwilę 

wytchnienia od miejskiego, ograniczonego życia. 

     Spacerując jednak po tym miejscu, opisaną idyllę burzy nieporządek i ogólne zaśmiecenie, co 

nie wpływa pozytywnie na odbiór naszej lokalnej natury. Butelki po alkoholu czy inne śmieci to 

widok ogólnie spotykany, nakłada się to również susza, która mimo opadów deszczu jeszcze nas 

dotyka. Trzeba tu jasno stwierdzić, że jaworzyński las od zawsze miał swoje słabe strony i miejsca 

gdzie jego wygląd pozostawiał wiele do poprawy. Sytuacja ta jednak uderza aktualnie ze 

zdwojoną siłą, co wpływa bardzo niekorzystnie dla niego i dla nas. 

     Jaworzyński las w ostatnim czasie przeszedł dwa pożary, które są mocne widoczne. Na 

wypalonym pogorzelisku uwidoczniły się zakamuflowane przez zieleń śmieci, które pokazują 

prawdziwy obraz tego miejsca. Opisany widok powinny być dla nas memento, skłaniającym do 

głębszej refleksji nad korzystaniem z tego miejsca. To nasza wspólna zielona wyspa, która 

powinna być maksymalnie chroniona nie tyle przez instytucje, ale przez nas samych. To my sami 

stanowimy o tym miejscu i jak ono wygląda. 

     Pojawiał się postulat, aby na tym obszarze pojawiły się kosze pośród alejek, albo jeden 

zbiorczy przy wejściu. Być może jest to jakieś rozwiązanie. Póki co musimy sami kontrolować 

swoje zachowanie i wrażliwość na naturę i nasze „zielone płuca”. 

     Ciepłe, letnie popołudnie. Podążamy do naszego czystego lasu na niespieszny spacer w 

otoczeniu natury i miłego cienia drzew. Korzystamy z niego w harmonii z innymi nie stwarzając 

żadnego zagrożenia.  To możliwe – wszystko zależy od nas i naszego postępowania, które stanowi 

o naszej kulturze. Zastanówmy się czy jesteśmy ludźmi cywilizowanymi czy barbarzyńcami, którzy 

nie uznają żadnych zasad i poszanowania dla innych. Odpowiedzią jest nasze postępowanie. 

 

 

społeczności w odpowiedni sposób, co może 

w przyszłości skutkować negatywnie. 

     Samorząd lokalny w swojej istocie oprócz 

sprawowania władzy – jako odniesienie do 

wymiaru państwowego czy zarządzania 

kwestiami dnia codziennego – ma za zadanie 

łączyć nas na poziomie wspólnoty lokalnej. 

Wydaje się, że właśnie ta kwestia wychodzi 

na czoło najważniejszych bo określa nas i daje 

poczucie przynależności do konkretnej grupy, 

co pomaga w kreowaniu codziennej 

rzeczywistości. To zadanie bardzo wymaga-

jące i trudne w wykonaniu jeżeli nie ma się na 

nie  konkretnego  pomysłu  i  wizji. 

Dodatkowo dochodzi tu kwestia nienamacal-

ności tej sprawy, co nie daje wymiernych 

korzyści finansowych czy politycznych i często 

jest pomijana w procesie kreowania gminy. 

     Nasza gmina choć nieduża bo licząca około 

10 tysięcy mieszkańców może mimo wszystko 

poszczycić się „diamentami”, które swoją pracą 

pokazują, że można działać z rozmachem, 

talentem, ale także odruchem serca. To bardzo 

cieszy, ponieważ nagromadzenie ich jest u nas 

bardzo duże, co proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców nie jest wcale takie oczywiste. 

                                                   

                                                     Cd. strona 4 → 

Dlaczego nasi mieszkańcy nie są 

szanowani? [OPINIA] 

     Nasza gmina choć nieduża, może poszczycić 

się wieloma mieszkańcami, którzy wykraczają 

mocno ponad przeciętność swoim zaangażowa-

niem i inicjatywą. Jest o nich głośno w bardzo 

wielu mediach nie tylko na poziomie lokalnym, 

ale także krajowym czy światowym. Problem w 

tym, że  osoby  te  nie  są  doceniane  w  naszej 
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Osoby te doceniane są wielu mediach nie tylko na poziomie lokalnym, ale także krajowym i 

światowym, co również napawa dumą. Prostym przykładem z ostatniego czasu są dwie nasze 

mieszkanki wsi Milikowice, które w dobie epidemii COVID-19 pokazały swoje człowieczeństwo i szyły 

potrzebne maseczki dla personelu medycznego. O paniach tych mówiła prasa, pokazywała telewizja 

(w tym światowa), Prezydent Świdnicy dziękowała im i tytułowała bohaterkami Świdnicy. Można tu 

wymieniać również inne przykłady, ja jednak skupię się na tych dwóch. Bolącą sprawą mnie jako 

autora tego tekstu i jedynego, który w naszej społeczności ukazał te sylwetki jest to, że nasz 

samorząd (konkretnie gmina), nie wykonał żadnego sensownego ruchu, aby docenić te starania i 

pokazać nam jako mieszkańcom w jak dobrym otoczeniu żyjemy i jak szlachetnych mamy 

mieszkańców. To kwestia bardzo ważna, wzmacniająca w nas poczucie dumy, spokoju, że są w nas 

ludzie, którzy potrafią wykreować konkretne pozytywne postawy, a przede wszystkim dać wzór do 

naśladowania na przyszłość, by rozszerzać tą (nie lubię tego słowa) elitę. 

     Dlaczego nasza gmina, nasz samorząd nie czyni starań w ukazywaniu tych postaw i ludzi, tak jak 

robi się w wielu samorządach w tym ościennych? Według moich przemyśleń i obserwacji chodzi o 

strach. Strach, aby na tle tych działań nie wyjść samemu „blado” lub przypadkiem nie chwalić innych 

ludzi niż wąskie grono osób w naszej gminie, które uważa, że ma do tego prawo i tylko ono może 

zbierać pozytywne recenzje. W momencie kiedy 96 i 10-letnia mieszkanka Milikowic poświęcały się 

bezinteresownie w szyciu maseczek dla personelu medycznego, burmistrz na prywatnym profilu 

społecznościowym chwalił się ogrodem i sadzonkami. Jeżeli zestawimy rozumnie te dwie postawy 

nasze wnioski będą dalekie od tych, jakich chcieliby rządzący i dlatego nie może być to ukazane. 

     Niedbanie o pokazywanie takich postaw, o wytwarzanie więzi wspólnotowej może mieć bardzo 

negatywne skutki na przyszłość. Po pierwsze wspólnota lokalna jaką jesteśmy nie ma poczucia dumy 

i możliwości chwalenia się swoimi osiągnięciami, co może prowadzić do wyobcowania i rozluźnienia 

więzów. Po drugie nie wytwarzając wzorców lub co gorsze pomijając pozytywne zachowania dajemy 

jasny sygnał, że takie działanie jest niepotrzebne, że nie ma sensu się starać, ponieważ nikt tego nie 

doceni (nie chcę przez to powiedzieć, że ktokolwiek społecznie pracuje dla pochwał). Może się 

okazać, że nasza gmina choć z dużym potencjałem wśród mieszkańców z czasem stanie się swoistą 

pustynią dobrych zachowań, a jeżeli znajdą się takowe to będą automatycznie przechwytywane 

przez innych włodarzy gmin i miast, którzy rozumieją potrzebę podkreślania i dziękowania za 

postawy prospołeczne i proobywatelskie bo tylko w taki sposób możemy okazać szacunek tym 

osobom, co byłoby podkreślone powagą urzędu. 

     Aby zarządzać skutecznie gminą nie wystarczy starać się, aby jak najmniej potykać się politycznie 

czy technokratycznie. To może robić każdy nawet bez specjalnego utożsamiania się z danym 

miejscem. Samorząd to ludzie, którzy go tworzą, to mieszkańcy, którzy działają w jego ramach 

pomagając w jego rozwoju i za to należy im się szacunek. Jeżeli ktoś tego nie bierze w ramach 

przekonań niech wykonuje to w ramach pobieranej pensji. Polityka przemilczeń i kultu jednych 

właściwych osób może przynieść bardzo opłakane skutki, które będą z nami przez długi czas. 

Odbudowywanie wspólnoty to proces, na który potrzebny jest czas. Brońmy tego, co nie zostało 

jeszcze z niej utracone. 

     Nasza Gmina i historia potrafi pokazać, że 

jeszcze dużo do odkrycia i opisania przed 

nami. Często są to strzępy informacji, niedo-

powiedzenia,  które  niejednokrotnie  są po-

większane o kolejne rzeczy, mogąc wnosić 

do sprawy coś nowego. Są to często historie 

zwykłych ludzi, które wpisują się w szersze 

tło czasów w jakich przyszło im egzystować 

co jest często pomijaną i niedocenianą kwe-

stią. Tak też jest w opisywanym przypadku. 

     W ostatnim numerze Wieści pisałem o 

odnalezionym na jednym ze strychów w 

Pasiecznej dyplomie ukończenia szkoły w 

Pastuchowie, wystawione dla Hansa Horniga z 

datą 31.03.1930 roku. Tekst miał charakter 

opisujący zdarzenie odnalezienia tego 

dokumentu. Hans Horning objawił się nam na 

nowo w świetle tej historii. Nie mając jednak 

większych informacji o nim możemy tylko 

gdybać jak potoczyły się jego dalsze losy. 

     Opisany tekst stał się jednak przyczynkiem 

do połączenia pewnych kwestii ze sobą dla 

jednego z czytelników Wieści, który podzielił 

się nimi ze mną jako autorem. Otóż na 

cmentarzu ewangelickim w Nowicach 

znajduje się grób Wilhelma Horniga, który 

zmarł 25 maja 1894 roku. Czytelnik powiązał 

ze sobą te sprawy i zastanawiał się czy nie 

mamy przypadkiem do czynienia z dziadkiem 

Hansa co wskazywałoby na wiek. Pokazywało-

by to również, że rodzina Hornig była rodziną 

być może zwykłą, ale wpisującą się nie tylko w 

jedno miejsce tylko całość jako gminę. 

     Historia, która  ma  w sobie niedopowie-

dzenia może jednak rzutować na historię tych 

terenów co mamy ukazane na bezsprzecznych 

materiałach i znaleziskach. Historię piszę się 

najpełniej poprzez historię zwykłych ludzi tak 

jak mamy to ukazane na przykładzie rodziny 

Hornig. Dyplom ukończenia szkoły w 

Pastuchowie odnaleziony w Pasiecznej. Grób 

osoby o tym samym nazwisku odnaleziony w 

Nowicach. Fascynująca historia. 

Żelbeton w środku pola – „jama” w Pasiecznej 

     W bliskiej odległości od wsi Pasieczna, w 

środku pola znajduje się ciekawa konstrukcja 

nieznanego przeznaczenia  przez mieszkań-

ców zwana „jamą”. 

     Nasza gmina obfituje w wiele ciekawych 

nierozwiązanych zagadek, które pobudzają do 

snucia teorii – często fantastycznych, jak się 

okaże właśnie w tym przypadku. Trzeba 

jednak uczciwie przyznać, że mimo tego 

przeznaczenie wielu z tych miejsc do dziś 

stanowi wyzwanie. 

     Jakiś czas temu zostałem zainteresowany 

obejrzeniem ciekawego obiektu w Pasiecznej 

zwanego przez mieszkańców „jamą”. Po 

wskazaniu konkretnych danych co do 

umiejscowienia postanowiłem się tam 

wybrać, aby zrobić krótki rekonesans w 

terenie i zapoznać się z tym obiektem. Wcho- 

Dyplom ze strychu a cmentarz 

w Nowicach 

 

dząc od głównej drogi poszedłem lekko pod 

górę polną drogą by dojść do wielkiego 

porośniętego leju w ziemi. 
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Renesans tradycji w Czechach 

 

     Czechy to jedna ze wsi w naszej gminie 

wyróżniająca się krajobrazem, w który 

wpisane są wysokie, drewniane krzyże. 

Katyń, Katastrofa Smoleńska, setna rocznica 

objawień fatimskich i setna rocznica urodzin 

Jana Pawła II - to okazje ku czci których już 

powstały te drewniane konstrukcje a na 

horyzoncie mogą pojawiać się następne. 

     Nasza gmina potrafi zaskakiwać na każdym 

kroku, co dzieje się przy udziale naszych 

mieszkańców, którzy potrafią jednoczyć się 

wokół spraw i pracować na jej rzecz, aby 

pokazać swoje przywiązanie do tego, co jest 

im bliskie. Cała historia, o której piszę ma w 

sobie coś z dawnych czasów, co czyni ją 

jeszcze bardziej ciekawą i wartą bliższego 

przyjrzenia się jej. Nie o ciekawość jednak tu 

głównie chodzi a o sens tej sprawy, który jest 

zasadzony głęboko w naszej kulturze i 

tradycji, o kwestiach wiary nie wspominając. 

     Większość z nas kojarzą duży drewniany 

krzyż na wzgórzu, który wita wszystkich 

wjeżdżających do wsi Czechy. Ma on w siebie 

wpisaną symbolikę katyńską i smoleńską. 

Pierwotnie – według rozmowy z jednym 

mieszkańców, który można powiedzieć jest 

pomysłodawcą tej sprawy – miał stać tam 

krzyż, który upamiętniałby wszystkich tych, 

którzy zginęli w wypadkach samochodowych 

w tamtym rejonie. Przyjazd jednego z 

mieszkańców Czech z rajdu katyńskiego dał 

jednak asumpt do innego upamiętnienia, 

które stało się „ciałem”. Pojawiły się 

przypuszczenia jakoby drzewo na wskazany 

krzyż miało przywędrować do nas z samego 

lasu katyńskiego. Mieszkaniec w rozmowie ze 

mną zaprzeczył tym informacjom i 

opowiedział całą historię. 

     Inicjatywa jest wspólną sprawą mieszkań-

ców wsi Czech, którzy dbają o te miejsca i 

kultywują przypisane krzyżom znaczenia. 

Drzewo na krzyż katyński zostało ścięte w 

lesie mojego rozmówcy i oddane w ręce 

stolarza z okolic Jawora. Okazało się ono  

                                           Cd. na stronie 6 → 
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Gdy zobaczyłem to miejsce na początku 

pomyślałem, że spóźniłem się i ślad po owej 

„jamie” zniknął. Zacząłem jednak obchodzić 

ten teren i mimo wszystko szukać tej zagadki, 

którą jak się okazało udało się odnaleźć. 

     Czym jest owa „jama”? Jest to mały, 

żelbetowy obiekt ziemny z małym 

pomieszczeniem w środku. Patrząc na okolicę 

dziwi jego umiejscowienie i sam kształt. 

Ciężko wyrokować, z czym mamy do 

czynienia. Według uzyskanych informacji, na 

terenie gdzie znajduje się obiekt 

funkcjonowała kiedyś piaskownia. Nie daje to 

jednak odpowiedzi co do jego przeznaczenia. 

Czy   był   to   magazyn?  Bunkier?  Pomie-  

szczenie gospodarcze na potrzeby piaskowni? 

Podczas rozmowy z jednym z mieszkańców 

pojawiła się nawet teoria, że to tylko 

zachowany fragment większej konstrukcji, a 

całość to schron, który ciągnie się aż do stacji 

kolejowej w Jaworzynie Śląskiej! Trzeba 

przyznać, że ostatnia teoria wygląda dość 

fantastycznie i ciężko o jej weryfikację. 

     Zwracam się z gorącą prośbą o kontakt i 

informacje każdego kto mógłby powiedzieć 

coś więcej na temat tego miejsca, które muszę 

przyznać jest dość ciekawe. Niejednokrotnie 

podobne apele przynosiły pozytywne skutki 

dlatego wierzę, że i teraz razem uda się coś 

sensownego ustalić. 

O pomijanych, cennych zabytkach w Starym Jaworowie 

     21 maja obchodziliśmy wspomnienie św. 

Jana Nepomucena. W kontekście Jego święta 

warto napisać o jego zaznaczeniu się na 

mapie naszej gminy. 

     Św. Jan Nepomucen urodził się w 

miejscowości Pomuk w Czechach. Kształcił się 

w Pradze i w Padwie. Był kanonikiem 

kolegiaty praskiej św. Idziego i wikariuszem 

generalnym arcybiskupa Pragi Jana z 

Jenštejna. Został uwięziony na rozkaz króla 

Wacława IV Luksemburskiego (1361-1419) za 

obronę praw Kościoła, a następnie zrzucony z 

mostu Karola do rzeki Wełtawy dnia 20 marca 

1393 roku. Dziś to jeden z głównych 

patronów Czech oraz dobrej spowiedzi. 

     Jeżeli mówimy o tym świętym, nie sposób 

nie wspomnieć o jego okazałym pomniku, 

który mimo, że stoi przy głównej drodze jest 

dziś prawie niezauważalny. Na głównym 

skrzyżowaniu we wsi Stary Jaworów, dziś na 

posesji nr 49, stoi za ogrodzeniem stara, 

barokowa figura przedstawiająca św. Jana 

Nepomucena, która pochodzi najprawdopo-

dobniej z 1729 roku. Jest ona przedstawiona 

w sposób modelowy jeżeli chodzi o tradycję i 

ujęcie jego sylwetki w kulturze. Święty Jan 

Nepomucen ukazany jest w stroju 

kapłańskim, czyli w sutannie, rokiecie i 

birecie. W ręce trzyma krzyż i księgę. Po 

drugiej strony ulicy, stoi bardziej zauważalna,   

również   barokowa,   figura    Najświętszej 

Marii Panny pochodząca z 1733 roku. Obie 

opisane figury są utrzymane w podobnej 

tonacji  i  stylu.  Z  dużym prawdopodobień-

stwem można powiedzieć, że pochodzą one z 

tej samej pracowni. 

     Warto tutaj dodać, że opisywane figury 

zostały postawione tuż przy zajeździe – 

karczmie, która jako budynek stoi w centrum 

wsi przy drodze.  Jest to dom jednopiętrowy z 

poddaszem, który został wybudowany 

najprawdopodobniej w 1799 i został 

utrzymany w stylu późnobarokowym. Wznie-

siono go na planie wydłużonego prostokąta, z 

charakterystyczną  zachodnią  ścianą szczy-

tową ujętą w spływy. Posiada on również 

ciekawy dwuspadowy dach. Na froncie 

zajazdu od strony ulicy widnieje do dziś 

tabliczka z nieczytelną dziś inskrypcją i datą 

1799. Budynek przechodził swoje przebudo-

wy co widać po nim, ale jego charakter jest 

dobrze widoczny i zachowany do dziś. 

     Dziś mimo wiedzy, gdzie stoi figura św. 

Jana trudno ją dostrzec i rozpoznać, ponieważ 

opleciona jest gęsto bluszczem, który 

utrudnia jej identyfikację. Trochę lepiej jest z 

drugą figurą, która stoi ogrodzona małym 

płotkiem przy głównej drodze. Budynek 

karczmy to doskonale rozpoznawalna 

budowla. Warto przyjrzeć się temu miejscu ze 

względu na swoją unikatowość w skali Gminy. 
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na tyle duże, że zrobiono z niego kolejny krzyż, 

który stanął przy kościele w Czechach i 

upamiętnia on setną rocznicę objawień 

fatimskich. Wszystkie hipotezy na temat 

pochodzenia drzewa, z którego powstał krzyż 

katyński mogą brać się z tego, że w owy krzyż 

jest wmontowany mniejszy, który istotnie 

pochodzi z Katynia i został przywieziony po 

powrocie z motocyklowego rajdu katyńskiego 

przez wspomnianego wcześniej mieszkańca. 

     Ostatnio na horyzoncie krajobrazu wsi 

Czechy w polach na pagórku, obecnie 

nazywanych lisią górą stanął kolejny duży 

drewniany krzyż, który upamiętnia setną 

rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 

Stoi on pośrodku pól pomiędzy Czechami, 

Pasieczną i Stanowicami na wzgórzu, co czyni 

go widocznym i pokazującym swoją obecność 

każdemu w tamtym rejonie. Z tej okazji odbyło 

się w tym miejscu specjalne nabożeństwo pod 

przewodnictwem księdza proboszcza z 

Pastuchowa, który uroczyście go poświęcił. 

Drzewo na ten krzyż okazało się równie duże i 

powstał z niego kolejny krzyż, który stanął w 

remontowanej obecnie wieży kaplicy w 

Czechach. 

      Mieszkańcy Czech mieli kolejny koncept,  

aby   postawić    tym   razem   pomnik   upamię- 

tniający Ludobójstwo Polaków na Wołyniu w 

1943 roku, na terenie w kierunku Pastucho-

wa. Oczekiwali pomocy w tej kwestii od 

burmistrza, jak jednak przyznali, nie było 

woli pomocy w tej sprawie i pomysł póki co 

pozostaje w sferze niezrealizowanego. Cała 

ta sprawa oprócz wymiaru czysto opisujące-

go, faktograficznego ma w sobie coś dużo 

głębszego i zwraca nam uwagę na kwestie 

dziś już często zapomniane  czy spowsze-

dniałe a wpisujące się w kwestie kulturowe i 

tożsamościowe. I to bez względu na wyzna-

wane poglądy. 

     Podróżując po polskich wsiach czy 

miastach trudno nam sobie wyobrazić brak 

krzyży czy kapliczek – małych symboli wiary 

okolicznych  mieszkańców, które stanowią 

owoc wspólnego wysiłku całej społeczności, 

czy też prywatnego fundatora. Ich autorzy 

wielokrotnie pozostają anonimowi podobnie 

jak większość sztuki ludowej. Przydrożny 

krzyż nigdy nie był postawiony przypadkowo. 

Stawiano je w miejscach ważnych, np. przy 

kościele lub w centrum wsi wyznaczając jej 

punkt centralny, powstawały na obrzeżach 

osad wyznaczając ich granicę lub na 

rozstajach dróg żegnając podróżnych. 

Wznoszono je w miejscach gdzie znaleziono 

kości lub na polach bitew dla upamiętnienia 

poległych. Przy ścieżkach do lasu czy na 

skraju pól stanowiły też pewnego rodzaju 

drogowskaz. Drogowskaz jakże przejmujący, 

zarówno duchowy jak i czysto ludzki, 

użytkowy. Każdy krzyż lub kapliczka do 

czegoś nawołuje lub przypomina o 

zdarzeniu z przeszłości. 

     Krzyż był chlubą mieszkańców wsi, 

świadczył o ich pobożności. Wyrazem tego 

szacunku było zdejmowanie przy nim 

czapki, uczynienie znaku krzyża, czy 

ozdabianie go kwiatami w święta. Dziś 

często patrzymy na te znaki jako wyraz 

dawnych czasów, które trwają z nami do 

teraz. Mało kto jednak wychodzi z 

inicjatywą, aby postawić nowy krzyż jako 

wyraz ciągłości tradycji i pozostawienia 

czegoś po sobie pokazując, że kwestie 

duchowe czy związane z tradycją nie są nam 

obce. Mieszkańcy wsi Czechy pokazują 

jednak, że jest to możliwe z pozytywnym 

skutkiem. Przeminiemy kiedyś wszyscy a 

owoc takiej pracy pozostanie i będzie 

pokazywać, że jest po nas coś dla 

następnych pokoleń, przy okazji 

przypominając ważne kwestie dla naszej 

tożsamości. 

 

    Na ścieżce do Nowic każdy jak chce 

     Do redakcji Wieści napisał jeden z 

czytelników, który zwrócił uwagę na 

użytkowanie ścieżki rowerowej do Nowic 

bynajmniej nie przez rowery. Jest to problem, 

który powraca z każdym kolejnym sezonem, 

kiedy wskazana trasa jest użytkowana z większą 

intensywnością przez naszych mieszkańców. 

     Początek lata, pogoda skłaniająca do 

aktywności fizycznej, dodatkowo epidemia 

koronawirusa, która musowo wstrzymywała nas 

w zaciszu domowym daje nam mocny bodziec do 

korzystania z wszelkich możliwości przebywania 

na powietrzu w miejscach, które są z zasady do 

tego przeznaczone. Wspominanych miejsc w 

naszej gminie jest jak na lekarstwo a jednym z 

nich jest ścieżka rowerowa w stronę wsi Nowice. 

Pojawia się tam jednak problem korzystania z niej 

przez samochody czy motory, które chcą sobie 

skrócić drogę. Temat jest ważny i w żaden sposób 

niekontrolowany na co zwracają uwagę mieszkań-

cy.  

     O sprawie ścieżki rowerowej do Nowic pisałem 

już wielokrotnie (w podobnym tonie opisując 

sprawę). Na początku mimo wielu wątpliwości i 

zastrzeżeń wydawało się, że mimo wszystko 

będzie to miejsce, które da naszym mieszkańcom 

możliwości rożnych aktywności czy sportów, w 

zaciszu natury i krajobrazów gminy.  Na horyzon- 

cie pojawiały się widma korzystania z niej w 

nieuprawniony sposób przez innych 

użytkowników. Ze względów na jej 

ukształtowanie i oddanie do użytku, nikt 

jednak nie dopuszczał do siebie myśli, że 

przybierze to tak na sile masowego zjawiska, 

które jest bardzo niebezpieczne. 

     Należy tu zaznaczyć, że co do zasady jest 

to ścieżka rowerowa i każdy pieszy, który z 

niej korzysta, narażony jest na mandat karny 

ze względu na jasne wydzielenie jej do celów 

rowerowych bez pasa pieszego. Nasi 

mieszkańcy mimo wszystko korzystają z niej i 

wydaje się, że nie ma o co „kruszyć kopi”, 

ponieważ miejsc do spacerów mamy w 

naszej gminie jak już wspomniałem 

naprawdę niewiele. Pojawia się jednak na 

niej inny problem, na który nie może być już 

przyzwolenia, ponieważ grozi on 

prawdopodobieństwem wypadku. 

     Do redakcji Wieści napisał jakiś czas temu 

jeden z czytelników z informacją o 

nagminnym jeżdżeniu po ścieżce i skracaniu 

sobie drogi przez samochody. Sprawa ta 

powróciła po interwencji kolejnego 

czytelnika, który zwrócił uwagę, że droga ta 

jest wdzięcznym miejscem dla jeżdżącym na 

skuterach czy motorach. Prędkości jakie są 

tam rozwijane grożą wypadkiem dla 

rowerzystów, ale także pieszych, ponieważ 

tak jak wspomniałem, droga ta jest zananą 

promenadą dla mieszkańców, którzy tam 

spacerują czy biegają wśród pól i lasów. 

     Problem wydaje się, że przybiera na 

sile. Jest również głębszy niż wydaje się 

przy pierwszym spojrzeniu na niego i 

ewentualny mandat nie rozwiąże tej 

kwestii. Ścieżka od samego początku 

swojego istnienia w sposób niejasny 

określała zasady jej użytkowania i jest 

źródłem różnych interpretacji. Dopóki 

dopóty zasady te nie będą ustalone, a 

potem konsekwentnie egzekwowane, 

będziemy świadkami takich a nie innych 

sytuacji. Dodatkowo trzeba tu jasno 

wyjaśnić, że wspomniana ścieżka stanowi 

dojazd do okolicznych pól, a 

przekształcenie jej i dostosowanie na 

nowo nie jest możliwe ze względu na 

pobraną dotację na jej budowę, gdzie 

warunki jej pobrania zabraniają takich 

procederów przez określony czas. 

     Wszyscy użytkujących ścieżkę muszą 

zrozumieć, że została ona przystosowana 

do celów rowerowych. Należy pamiętać, 

że to rowerzysta wedle prawa ma na niej 

pierwszeństwo. Uczestnictwo wszelkich 

motorów, skuterów czy samochodów jest 

tam niedozwolone i niebezpieczne. 


