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Nowa normalność w lokalnym 

wszechświecie 

       Wszystko co dobre szybko się kończy. 

Czas wakacyjny został za nami. Po dwóch 

miesiącach czytacie Państwo kolejny, trzeci 

numer Wieści. Jest on całkowicie bezpłatny. 

Koszt druku pokrywa prywatny darczyńca 

spoza terenu naszej gminy. Wielu z Państwa 

standardowo kontaktowało się ze mną 

przekazując swoje troski i spostrzeżenia. To 

bardzo cenne i budujące, ponieważ pokazuje, 

że praca społeczna jest jeszcze "w cenie". 

     Nasz powakacyjny powrót do obowiązków 

odbywa się mimo wszystko nadal w aurze 

walki z koronawirusem. W momencie pisania 

tego tekstu naszą gminę nawiedziła wielka 

wichura, która poczyniła spore spustoszenie 

w terenie. Wielu mieszkańców walczy z jej 

konsekwencjami, co jest bardzo ważne i 

trudne. W kolejnym numerze poświęconym 

wrześniowi i październikowi z pewnością 

dużo miejsca ta kwestia zajmie. Te 

niedogodności nie zwalniają nas jednak w 

mojej opinii z pracy, myślenia i 

obserwowania  naszej lokalnej społeczności. 

To kwestia odpowiedzialności i 

naszego zbiorowego charakteru. 

     Trzeci numer będzie podsumowywał 

miesiąc lipiec i sierpień w życiu naszej gminy. 

Materiał jest urozmaicony, aby każdy znalazł 

tu dla siebie interesującą treść. Bez wątpienia 

najważniejszym wydarzeniem z tego czasu 

były kontrowersje na sesji absolutoryjnej, o 

których można przeczytać obok. 

     Przypominam i zachęcam również do 

śledzenia strony internetowej 

wiescijaworzyna.pl i profilu facebook Wieści 

Gminne Jaworzyna Śląska, gdzie codziennie 

dodawane są różne nowe treści, które mogą 

nas zainteresować a nie "weszły" do wydania 

papierowego. 

                                                       Marcin Burski 

ABSOLUTORIUM W ŚWIETLE WIELU CIEKAWYCH WĄTKÓW 

     27 sierpnia odbyła się sesja Rady 

Miejskiej, na której burmistrz ubiegał się o 

wotum zaufania i absolutorium za rok 2019. 

Była to długo wyczekiwana sesja, ponieważ 

w normalnym trybie powinna ona odbyć się 

do końca czerwca. Przepisy związane z 

COVID-19 dały jednak „furtkę”, która 

pozwoliła przedłużyć tą kwestię w czasie. 

     Sesja absolutoryjna wydaje się jedną z 

najważniejszych w samorządowym 

kalendarzu ze względu na wagę omawianych 

kwestii. Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz 

ubiegał się po raz drugi o wotum zaufania 

wedle nowych przepisów przedstawiając 

przy tym raport o stanie gminy za 2019 rok. 

Pozwoliło mu to przy tym wykazać szereg 

spraw, które według niego udało się 

wykonać w zeszłym roku argumentując przy 

tym, że wotum zaufania jest zasadne. 

Wywiązała się przy tym rozmowa gdzie radni 

niezwiązani z komitetem burmistrza: Anna 

Szczepaniak – Jaroszewska, Wojciech 

Syntyrz, Marcin Kantor i Mariusz Więcek 

wykazali swoje wątpliwości, co do pracy 

burmistrza pokazując przy tym konkretne 

argumenty. Mówiono m.in. o: zaniechaniach 

w myśleniu o naszych wsiach i mieście w 

sprawach podstawowych (utrzymanie 

czystości i zieleni), braku dostępności do hali 

sportowo - widowiskowej, o listopadowej 

sprawie wody i braku informacji o jej stanie 

na czas, czy braku perspektywicznego 

myślenia o mieszkańcach, którzy chcieliby 

związać swoje życiowe interesy z naszą 

gminą na przykładzie Osiedla Leśnego. 

Oprócz tego tylko dwójka radnych: Artur 

Nazimek i Katarzyna Chmielowiec 

wypowiedzieli się pozytywnie o pracy 

burmistrza w tamtym roku. 

     Za udzieleniem wotum zaufania głosowali 

radni: Artur Nazimek, Katarzyna 

Chmielowiec, Sebastian Grajaszek, Wiesław 

Dybeł, Adrianna Kotów – Jędras, Barbara 

Chromy, Arkadiusz Stelmach, Sylwester 

Terpic i Romuald Madaj. Przeciw udzieleniu 

wotum zaufania  głosowali radni: Anna 

Szczepaniak – Jaroszewska, Grażyna 

Bugajska, Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor i 

Mariusz Więcek. Nieobecny był radny Marian 

Gawron. 

 

Powrót do sprawy wody i nowe fakty z tym 

związane 

     Podczas dyskusji o raporcie o stanie Gminy 

za rok 2019 rok w dialogu burmistrza z 

radnymi wyszło wiele ciekawych a dotąd 

nieporuszanych wątków. Tak było ze sprawą 

dotyczącą wody niezdatnej do picia i krokami 

prawnymi jakie podjął Urząd Miejski wobec 

radnego Wojciecha Syntyrza. 

     Aby zrozumieć kwestię, o której piszę 

należy się cofnąć do 21 listopada 2019 roku, 

gdzie na wniosek radnych niezwiązanych z 

burmistrzem została zwołana nadzwyczajna 

sesja Rady Miejskiej, gdzie Prezes ZUK i 

Burmistrz mieli udzielić informacji nt. wiedzy i 

podjętych działań w związku z wykrytą 

bakterią coli w miejskim wodociągu. Obrady 

odbyły się na kanwie ujawnienia dokumentu 

przez radnego Syntyrza, gdzie jasno jako jedy- 

                                              Cd. na stronie 2 → 



 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 2                                                                                                                                                     Wieści Gminne Jaworzyna Śląska 

Cd. ze strony 1 

ny wskazał, co jest powodem 

niezdatności wody do picia a o czym nie 

poinformowały władze miejskie. Podczas 

wskazanych obrad już na samym 

początku burmistrz zapowiedział, że po 

konsultacjach z prezesami ZUK i 

prawnikami podejmie kroki prawne 

wobec radnego za jego 

działanie w tej sprawie. 

     Do tematu powrócono na opisywanej 

aktualnie sesji, gdzie radny Syntyrz 

enigmatycznie przypomniał groźby ze 

strony burmistrza i zapowiedział, że do 

sprawy powróci w innym czasie. Do tej 

kwestii odniósł się burmistrz, gdzie 

potwierdził, że takie kroki rzeczywiście 

zostały podjęte ze względu na 

pomówienie, w ocenie burmistrza 

polegających na użyciu sformułowania 

„zatruta woda”. Do sprawy odniosła się 

również mecenas zatrudniana przez 

Urząd Miejski po tym jak radny zapytał o 

jakim pomówieniu mówi burmistrz, 

ponieważ on zeznawał w innej sprawie. 

Mecenas stwierdziła, że gmina złożyła 

doniesienie do prokuratury o możliwości 

popełnienia przestępstwa przez radnego, 

prokurator jednak analizując sprawę nie 

doszukał się takich znamion i 

postępowanie umorzył we wczesnym 

stadium, od czego gmina nie 

odwoływała się. 

     O komentarz do sprawy poprosiłem 

radnego Wojciecha Syntyrza: „Ciężko jest 

mi wypowiadać się o tej sprawie. Nie 

chciałem o niej mówić od początku, 

ponieważ wychodzę z założenia, że 

służba w imieniu naszych mieszkańców 

musi wiązać się z pokorą i znoszeniem 

różnych „ciosów” nawet wtedy, kiedy 

władze miasta próbują wywierać wpływ. 

Istotnie zeznawałem w charakterze 

świadka, ale z paragrafu mówiącym o 

przekroczeniu uprawnień przez 

funkcjonariusza publicznego. Pytano 

mnie przy tym o ujawniony przeze mnie 

dokument pokazujący od jakiego czasu 

władze miejskie wiedziały o sprawie 

wody i nie informowały o tym 

mieszkańców. Do rzekomych pomówień 

jest tu daleko i można wysnuć tu 

ponowny wniosek, że władze miejskie 

wraz z burmistrzem kolejny raz 

dezinformują. Żałuję, że burmistrzowi nie 

starczyło odwagi i nie odwoływał się od 

orzeczenia prokuratury. Chętnie 

wykazałbym w dalszym postępowaniu 

swoje racje. Chcę przy tym powiedzieć, że 

patrząc wstecz postąpiłbym tak samo. 

Moim obowiązkiem jako radnego jest 

stanie po stronie mieszkańców i ich 

Wotum zaufania i absolutorium 

przegłosowano stosunkiem głosów 9 do 5. 

Przypomnijmy, że w Radzie Miejskiej zasiada 

większość radnych związanych z Grzegorzem 

Grzegorzewiczem. 

     Ostatnia sesja absolutoryjna odbyła się w 

atmosferze ujawnienia wielu ciekawych 

faktów, o których głucho jest ze strony 

Urzędu Miejskiego. Co więcej nie ma do tej 

pory żadnej informacji, że taka sesja w ogóle 

się odbyła mimo, że jest to jedna z 

najważniejszych sesji w roku. Na uwagę 

zasługuje również fakt, że podczas wskazanej 

sesji mieszkańcy mają możliwość wypowiedzi 

jeżeli chodzi o raport o stanie Gminy za 

ubiegły rok. Trzeba jednak spełnić określone 

wymogi (zebrać dwadzieścia podpisów 

mieszkańców) o czym również było głucho ze 

strony Urzędu Miasta i Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Artura Nazimka, co daje 

bardzo dużo do myślenia mając powyższe 

sprawy na uwadze. 

interesów bez względu na konsekwencje jakimi 

ktokolwiek chciałby mnie straszyć. To kwestia 

uczciwości wobec naszej gminy i mieszkańców. 

Jeżeli moją winą jest pokazanie oficjalnych 

dokumentów dotyczących konkretnego problemu 

to pytam: w jakim żyjemy otoczeniu?”. 

 

Dyskusja nad absolutorium w świetle 

niepublikowanych dokumentów 

     Po dyskusji i głosowaniu nad wotum zaufania 

dla burmistrza następnym punktem była dyskusja 

nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza, 

gdzie na agendę jest brane rozliczenie finansowe 

gminy za ubiegły rok. Burmistrz przy tym punkcie 

omawiał sprawy finansowe a Pani Skarbnik 

odczytała opinię Regionalnej Izby Rachunkowej, 

która musi być przytoczona przy omawianiu tej 

kwestii. Po tym wątku rozpoczęła się dyskusja, 

gdzie jako jedyny zabrał głos radny Wojciech 

Syntyrz, który wyraził swoje obawy co do stanu 

zadłużenia gminy i ciągłego przesuwania jego 

spłaty w czasie, co nie jest dobrym prognostykiem 

na przyszłość. Nie to jednak było główną osią jego 

przemówienia. 

     Radny zwrócił się do burmistrza i radnych 

przedstawiając dokument z kontroli Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w naszej gminie na przełomie 

2019 i 2020 roku. Dokument ten został pozyskany 

ze strony internetowej wrocławskiego oddziału 

RIO. Nie został on jednak do czasu sesji 

opublikowany na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej naszej gminy a także nie został 

przekazany radnym do wglądu, aby by mieć pełen 

ogląd sytuacji na temat zarządzania finansami w 

gminie. Sytuacja była dość kuriozalna kiedy radny 

zaczął czytać wszystkim zebranym uwagi RIO m.in 

o niepłaceniu ZUS-u na czas, przetrzymywaniu 

zwrotnego wadium przetargowego o ponad 300 

dni  czy błędnie naliczanym podatku od 

nieruchomości. Dokument zawierający omówienie 

nieprawidłowości liczył 10 stron. Wszystko to z 

komentarzem Izby o złym zarządzaniu Burmistrza. 

Na pytanie radnego dlaczego dokument nie został 

opublikowany na stronie Urzędu Miejskiego 

Sekretarz Gminy tłumaczył się dużą ilością 

dokumentów do publikacji i epidemią COVID-19. 

Na końcu dokumentu w rozdzielniku widniała 

osoba Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura 

Nazimka, który dokument znał, ale nie przekazał 

go radnym do wglądu i zapoznania się z uwagami. 

Na pytanie dlaczego tak się stało uniknął 

konkretnej odpowiedzi i tak naprawdę nie 

wiadomo, co było tego przyczyną. 

     Za udzieleniem absolutorium głosowali radni: 

Artur Nazimek, Katarzyna Chmielowiec, Sebastian 

Grajaszek, Wiesław Dybeł, Adrianna Kotów – 

Jędras, Barbara Chromy, Arkadiusz Stelmach, 

Sylwester Terpic i Romuald Madaj. Przeciw 

udzieleniu absolutorium głosowali radni: Anna 

Szczepaniak – Jaroszewska, Grażyna Bugajska, 

Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor i Mariusz 

Więcek. Nieobecny był radny Marian Gawron. 

Mało reprezentacyjna wizytówka 

miasta 

     Do redakcji Wieści zgłosiła się jedna z 

mieszkanek i czytelniczek Wieści w kwestii 

jaworzyńskiego parku naprzeciwko stacji 

PKP. Na miejscu okazuje się, że nie ma ani 

jednego kosza na śmieci. 

     Jaworzyński park naprzeciwko stacji PKP 

siłą rzeczy jest jedną z wizytówek naszego 

miasta. Składa się na to choćby jego 

historyczność, bliskość centrum miasta czy 

umiejscowienie tuż obok stacji PKP, która 

stanowi „furtkę” dla przyjezdnych w nasze 

strony. Jego wygląd, kondycja oraz dbanie o 

niego daje jednak duże pole do dyskusji. 

     Kwestia parku powinna być rozpatrywana 

na kilku płaszczyznach i nie można ich w 

moim przekonaniu rozdzielać, aby obraz był 

pełny. Chodzi tu mianowicie o chęć 

użytkowania tego miejsca przez 

mieszkańców w sposób nieodstający od 

standardów. Tym bardziej, że to miejsce 

historyczne i wytwarzające wspólnotowość 

lokalną poprzez zagospodarowanie tego 

terenu od jakiegoś czasu na uroczystości 

patriotyczne z racji ustawienia tam kamienia 

z okazji 100–lecia odzyskania niepodległości. 

     Mając powyższe kwestie na względzie 

trzeba  jasno  powiedzieć  co  dostajemy  
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w zamian. Ogólny nieład, śmieci, butelki po 

alkoholu, nieuporządkowana kostka w podejściu 

do pomnika i sam pomnik, który od tyłu jest 

bardzo smutnym widokiem i wiele innych kwestii, 

które wpływają na to, że park mimo najlepszych 

chęci nie jest zbyt atrakcyjnym miejscem na 

wytchnienie dla naszych mieszkańców. 

     Ktoś mógłby zarzucić, że wszystko to o czym 

pisze jest wynikiem braku kultury użytkujących. 

Odpowiedź w tym zakresie jest dla mnie jedna. 

Nawet jeżeli tak jest, to park powinien być 

skrupulatnie utrzymywany i oczyszczany, aby nie 

szpecił. Takie zjawiska są ogólne i w innych 

gminach nie ma z tym problemu. Wychodzi jednak 

przy tym jeszcze jedna sprawa. Otóż nasz park w 

centrum miasta „nie dorobił” się jeszcze ani 

jednego kosza, co jest kuriozum pokazującym 

prawdziwy obraz i poszanowanie dla tego miejsca. 

     Jaworzyński park – nasza wizytówka to temat na 

szerszą rozmowę. Można przy tym dyskutować o 

jego wyglądzie estetycznym, dostosowaniu do 

współczesnego zagospodarowania miejskiego itd. 

Trzeba jednak tu zacząć od zwykłej schludności, 

która w żaden sposób nie jest kontrolowana przez 

Urząd Miejski. Kiedy popatrzy się na jego aktualny 

stan, to wszelkie manifestacje patriotyczne jawią 

się tu jako „przykry spektakl”, gdzie trzeba 

odpowiednio kadrować zdjęcia, aby nie 

wybrzmiała jego realna kondycja. O poczuciu 

odpowiedzialności i poszanowaniu spraw 

patriotycznych nie będę tu wspominał, ponieważ 

to kwestia wyczucia władz. Należy tu również 

wspomnieć o przestrzeni dla mieszkańców, którzy 

niestety nie mają jej zbyt wiele w naszym mieście a 

jeżeli już jest, to w urągającym stanie dla 

użytkujących. Trzeba mieć nadzieję, że nasz park 

dostanie w końcu odpowiednią opiekę i nie trzeba 

będzie wstydzić się za jego stan. Odpowiedzialność 

za niego to bardzo ważna kwestia, która nie 

wymaga naprawdę tak wielkiego zaangażowania. 

Tajemnice Winnej Góry w Pasiecznej 

     W krajobraz naszej Gminy na stałe wpisany jest widok majestatycznego wniesienia w 

Pasiecznej, które jest widoczne i łatwo rozpoznawalne z różnych miejsc na naszym terenie. 

Winna Góra, potocznie "Górą Samka", bo o niej mowa, będzie tematem tego tekstu. 

     Wielokrotnie jeżdżąc po naszej Gminie towarzyszył mi w tle majestatyczny pagórek, który 

wybijał się ponad linię pól przybierając różne kształty w zależności od miejsca, z którego się 

patrzyło. Obserwowałem go i obiecywałem sobie, że w końcu go odwiedzę i przybliżę jego 

ciekawą historię. 

     Winna Góra, która jest usytuowana na wysokości około 250 m n.p.m.. To ważne wzniesienie z 

punktu widzenia naszej lokalnej historii. W Pasiecznej, która wtedy już funkcjonowała jako 

rozwinięta wieś, usytuowano właśnie na opisywanym wzniesieniu, jeden z punktów umocnień 

obozu bolesławickiego, które miało bronić twierdzy świdnickiej przed wojskami Rosji i Austrii. 

Jeszcze do czasów II wojny światowej istniały ślady szańców w tamtym miejscu, które 

przypominały o bytności wojsk Fryderyka. 

     Ogólnie Winna Góra była miejscem, gdzie wydobywano kruszywo, co zmniejszało jej wysokość 

i charakter topograficzny, który zmieniał się wraz z jego ekspansją. Przechadzając się po tym 

rejonie można natknąć się na różne pryzmy, wzniesienia czy rowy przypominające ślady szańców. 

Wszystko jednak wskazuje, że są to tylko pozostawione pryzmy piasku i kruszywa, które dziś 

wzmagają tylko dzikość tego obszaru. 

     Winna Góra ma również swoją legendę jak wiele takich miejsc na Dolnym Śląsku. Otóż do dziś 

mówi się jakoby w tym miejscu wycofujący się niemieccy mieszkańcy mieli zakopywać swoje 

kosztowności, których nie mogli ze sobą zabrać. Niektórzy idą dalej w swoich przekazach i mówią 

o zakopanej ciężarówce. Są to oczywiście niczym nie podparte treści, ale oddają one ważność 

tego wzniesienia, wobec którego wytwarzane są takie powiązania. 

     Obecnie to miejsce otoczone domami mieszkalnymi z jednej strony, a z drugiej polami. 

Wychodząc na kraniec wzniesienia roztacza się z niego piękna panorama na Szubieniczną Górą, 

Czechy czy Pastuchów. Jest to z pewnością jeden z punktów na mapie naszej gminy, który warto 

odwiedzić i zapoznać się z jego ciekawą historią, która przy odpowiednim nastawieniu może nam 

wiele ukazać. 

który opowiadał mi o swoich problemach, 

usłyszałem, że istnieje miejsce w naszym 

mieście, w którym "zostanie on wysłuchany". 

Zapytałem wówczas gdzie owo miejsce 

znajduje się i co ma na myśli. Rozmówca 

uśmiechnął się i odparł, że uda się do groty. 

Dodał przy tym abym popytał również innych 

mieszkańców, ponieważ to nie tylko jego 

opinia i nie tylko ona tak myśli. Był to dla 

mnie przyczynek do zainteresowania się tą 

szczególną przestrzenią, szczególną nie tyle 

przez swą moc, co na pewno przez szacunek 

naszych mieszkańców, którzy codziennie tam 

przychodzą, aby oderwać się choć na chwilę 

od codziennych spraw. 

     Jaworzyńska grota, bo tak zwyczajowo się 

o niej mówi, została wybudowana z inicjaty- 

wy śp. ks. kanonika Jana Czajki. Jej budowa 

został rozpoczęta najprawdopodobniej w 1965 

roku w centrum placu kościelnego, tym samym, 

można powiedzieć, w centrum miasta. Swym 

wyglądem miała nawiązywać miała do miejsc 

świętych związanych z kultem maryjnym takim 

jak w Lurdes. W założeniach miało być to 

miejsce, gdzie nasi parafianie składają swoje 

prośby, troski i modlitwy do Matki Bożej. 

     Światło na historię tego miejsca rzuca jedna 

z rozmów Pana Jacka Czarnika, redaktora 

gazety "U nas" ze Śp. Księdzem Janem Czajką. 

Ksiądz Proboszcz tak wspominał tą sprawę: "(...) 

to już był chyba 1965 rok, zacząłem się 

obawiać, żeby ktoś nie zabrał placu 
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„Serce miasta” na placu kościelnym  

     Jest w naszym mieście miejsce gdzie 

wspólnie spotyka się wiara, rozum i historia. 

Bez względu na przekonania każdy z nas zna 

"jaworzyńską grotę", która dla wielu jest bardzo 

ważna i otaczana szczególną czcią. 15 sierpnia 

obchodziliśmy 100 - lecie Bitwy Warszawskiej, 

ale także święto Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny. Warto przy tej okazji 

porozmawiać o tym miejscu i przybliżyć go 

naszym mieszkańcom. 

     Podczas  rozmowy  z  jednym  z  czytelników, 
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przed kościołem na jakieś nieokreślone cele. Przyszła mi myśl, żeby zbudować grotę. Bez 

jakichkolwiek pism do władz, bez zezwoleń zaczęliśmy kopać fundamenty(...)" 

     Od samego początku ks. Czajka dbał, aby ten punkt utrwalił się w naszej świadomości i aby 

ośmielić nas do niego. Często wspominał z radością jak obserwuje z plebanii, gdy nasi parafianie 

przybywają tam choćby w drodze na zakupy czy do pracy. Miejsce to do dziś jest również rejonem, 

gdzie parafianie spotykają się podczas różnych nabożeństw maryjnych, takich jak majówki czy apele 

jasnogórskie. 

     Zawsze świeże kwiaty, świecące lampiony to nie jedyny objaw naszej pamięci. Podczas robienia 

zdjęć do tego tekstu pod grotę przyszło kilku mieszkańców, aby przystanąć i pomodlić się. Zapytałem 

jednego z nich dlaczego tu jest i co myśli o tym miejscu. Odpowiedział, że jest tu, "aby się wyżalić, bo 

tylko tu jest rozumiany". Nie "ciągnąłem" tego tematu dalej, ale dało mi to do myślenia, jak ważny 

jest to obszar, jeżeli nie ze względów religijnych, to na pewno psychologicznych, co tworzy możność 

oddania upustu naszym emocjom i troskom. 

     Wszystko co tu piszę balansuje na pogranicza wiary i rozumu, co nie zawsze sprzyja 

konstruktywnym rozmowom.  Nie każdy z nas pozytywnie ustosunkuje się do tej treści choćby ze 

względu na przekonania. Trzeba jednak uczciwie przyznać o mocy tego miejsca, co wydaje się być 

zasługą ks. Czajki, który rozumiał to miasto i nasze potrzeby. Co jest w tym miejscu, że wielu, nawet 

tych którzy nie są przykładem człowieka wierzącego, przychodzą tu z wewnętrznej potrzeby? Dziś 

prawie 50 lat od wybudowania, miejsce to cieszy się nadal niesłabnącą frekwencją i wielką wiarą w 

jego szczególną moc. Pamiętajmy o tym i przybywajmy do tego "serca miasta", które otacza wiara, 

ale także historia oraz ludzie którzy tu przychodzili i przychodzą. 

     Mur zabytkowego, poniemieckiego 

cmentarza ewangelickiego w Tomkowej jest 

w coraz gorszym stanie. Możliwość jego 

zawalenia powoduje zagrożenie dla 

przejeżdżających samochodów i ludzi, którzy 

mieszkają w jego pobliżu. 

     Kolportowanie edycji papierowej Wieści 

Gminnych po wsiach w naszej gminie daje mi 

możliwość kontaktu z ich mieszkańcami 

osobiście, gdzie można porozmawiać o wielu 

problemach czy spostrzeżeniach na temat 

naszej małej wspólnoty. Tak było m.in w 

Tomkowej, gdzie mieszkańcy wskazywali na 

coraz gorszy stan muru cmentarza 

ewangelickiego. 

     Cmentarz w Tomkowej, o którym szerzej 

pisałem w wersji internetowej Wieści przy 

okazji serii na temat niemieckich pozostałości 

na naszych nekropoliach , jest usytuowany w 

centrum wsi w sąsiedztwie głównej drogi 

przebiegającej przez jej teren. Wskazany 

cmentarz jest dziś nieużytkowany i popadł w 

całkowite zapomnienie, co niestety przekłada 

się na jego gorszy stan wewnątrz i na 

zewnątrz. Zębowi czasu nie oparł się również 

okalający go mur, który ewidentnie patrząc 

nawet niewprawnym okiem przechyla się, co 

grozi jego zawaleniem na drogę główną czy 

drogę dojazdową do posesji mieszkańców. 

Sprawa ta budzi niepokój, ponieważ kwestia 

ta nie jest świeża i nie widać żadnych działań, 

które poprawiłyby bezpieczeństwo w tym 

miejscu. 

     O rozwiązanie opisywanego problemu 

ubiegał się już ponad rok temu radny z 

tamtego okręgu – Pan Mariusz Więcek z 

Bolesławic. W odpowiedzi na jego 

interpelację możemy przeczytać, że kwestia 

ta będzie uregulowana ze wskazaniem 

konkretnych rozwiązań na konkretnych 

etapach zabytkowego muru. Niestety po 

ubiegłorocznej obietnicy nie ma żadnego 

śladu co martwi ze względu na 

bezpieczeństwo i zabytkowy a także 

egzystencjalny charakter tego miejsca. 

     Mur w Tomkowej, co bez przesady można 

przyznać, z każdym dniem jest w coraz 

gorszym stanie. Lata zaniedbań są dziś bardzo 

widoczne i odczuwalne w powszechnym 

egzystowaniu. Sprawa jest ważna a nie 

wymagająca tak wielkich nakładów, aby ją 

odkładać i liczyć, że nic się nie stanie. Trzeba 

liczyć, że mur obojętności w tej sprawie 

zostanie skruszony i będzie murem bez 

dodatkowego stwarzania niebezpieczeństwa. 

Zapomniany talent pisarski z Milikowic 

     Na przeciwko placu zabaw w 

Milikowicach przy głównej drodze stoi dom, 

który jest bardzo ważnym miejscem na 

mapie tej wsi. Można śmiało powiedzieć, że 

to stały i obowiązkowy punkt dla osób, które 

chciały by zgłębiać arkana dziejów tego 

miejsca. W przytoczonym domu przyszedł na 

świat pisarz, który swoim talentem 

zdobywał przedwojennych czytelników a 

także na stałe wpisał się w kanony literatury 

niemieckiej. 

     Paul Keller (bo o nim mowa) urodził się 6 

lipca 1873 r. w Milikowicach (niem. Arnsdorf). 

Jego rodzicami byli August Keller i Josefa z 

domu Peschke. Ojciec początkowo zarabiał na 

życie jako murarz, a później, po narodzinach 

syna, zajął się obwoźnym handlem 

pasmanterią. Przyszły poeta i pisarz spędzał 

dzieciństwo na wsi pod opieką dziadka. Już 

wówczas, będąc jeszcze uczniem szkoły w 

Milikowicach, przesłał swoje pierwsze teksty 

poetyckie, do wydawanego przez Niemiecki 

Związek Poetów berlińskiego czasopisma 

„Deutsche Dichterlaube”, które okazały się 

udanym debiutem. Oba  utwory  zostały  opu- 

kowane i stały się początkiem kariery Paula. 

     Zdolny poeta uczęszczał później do szkoły 

przygotowawczej w Lądku-Zdroju, a następnie 

do seminarium nauczycielskiego, po którym 

pracował jako nauczyciel w Jaworze, w 

Świdnicy i we Wrocławiu. Keller był twórcą 

czasopisma „Die Bergstadt”, ale znany był 

przede wszystkim z pisania powieści. Należały 

one do popularnego wtedy nurtu literatury 

ojczyźnianej, w których podnosił kwestię 

podstawowych wartości konserwatywnych 

opartych na katolicyzmie. Używał przy tym 

prostego języka, co dawało mu dużą 

poczytność i sławę wśród czytelników. 

      Z pewnością najsłynniejszą jego książką 

stała się powieść „Waldwinter” z roku 1902, 

opowiadająca o ucieczce bohatera z wielkiego 

miasta w Karkonosze. Doczekała się ona 

ekranizacji w 1937 roku pod tym samym 

tytułem. Zdjęcia do tego filmu kręcono m.in. 

na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Nie była 

to oczywiście jedyna ekranizacja jego 

powieści. Doczekał się ich aż siedmiu, co 

pokazuje, jak jego dorobek był szanowany. 

     Po śmierci w 1932 roku zamontowano ta- 

Mur obojętności w sprawie 

cmentarnego muru w 

Tomkowej?  

blicę pamiątkową z jego popiersiem nad 

drzwiami wejściowymi, do jego rodzinnego 

domu. Niestety nie zachowała się do  
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Dopiero jak poszłam na emeryturę 

zaczęłam malować i robić to, co 

chciałam 

     Pani Teresa Mikołajewska – mieszkanka 

Jaworzyny Śląskiej, która swoją pracą i 

pasjami pokazuje, że wiek to nie przeszkoda, 

aby realizować swoje marzenia. To również 

przykład samodoskonalenia się na każdym 

etapie swojego życia. Zapraszam na 

rozmowę z Panią Teresą. 

     Wielokrotnie podkreślałem jak wiele 

"perełek" w postaci mieszkańców posiada 

nasza gmina. Jedną z takich "perełek" jest 

właśnie Pani Teresa Mikołajewska z 

Jaworzyny Śląskiej, która pięknie maluje, nie 

obce są jej również inne zajęcia artystyczne 

czy nauka języka niemieckiego. A wszystko to 

na zasłużonej emeryturze kiedy wielu 

mogłoby powiedzieć, że „to już nie ma 

sensu”, a sens jest w tym dużo głębszy niż 

nam się wydaje, ponieważ w rozmowie z 

Panią Teresą przewijać się będzie również 

wątek potrzeby i nierezygnowania z 

aktywizacji w wieku poprodukcyjnym. 

     Podczas rozmowy z Panią Teresą mogłem 

zatopić się w arkana sztuki, malarstwa, całej 

kuchni z tym związanej co było dla mnie 

niesamowitą przygodą i kolejną lekcją, że 

każdy z nas może realizować się jeżeli tylko 

tego chce. Była to również rozmowa o 

aktywizacji senioralnej, gdzie Pani Teresa 

bardzo mocno podkreślała, że malarstwo i to 

wszystko czym teraz się zajmuje odnalazła 

właśnie na emeryturze, kiedy otrzymała w 

końcu czas na rzeczy, które zawsze z nią były, 

ale proza dnia codziennego nie zawsze 

stwarzała ku temu okazję. Będzie to zapewne 

ciekawa rozmowa dla wszystkich tych, którzy 

wyrażają swoją wrażliwość względem sztuki, 

ale będzie to również ciekawy materiał dla 

wszystkich osób, które ukończyli swoje 

zawodowe życie i szukają kursu w którym 

mogliby się ponownie spełnić i robić coś dla 

własnej satysfakcji, co jest największą 
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dnia dzisiejszego. Warto tutaj również dodać, 

że omawiany pisarz miał bardzo zaszczytne 

miejsce w świadomości niemieckich 

mieszkańców naszej Gminy, co wyrazili 

poprzez nadanie jego imieniem dzisiejszej 

ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej. 

     Można śmiało powiedzieć, że i dzisiejsza 

świadomość w tej kwestii wśród mie-  

szkańców wsi Milikowice nie jest mała. Należy 

wskazać, że w głównej mierze dba o to Pan 

Rafał Rudnik, który kultywuje pamięć o tym 

pisarzu organizując m.in. wystawy mu 

poświęcone. Nasz propagator ma sporą 

kolekcję pamiątek związanych z Paulem 

Kellerem, która jest zapewne największą tego 

typu składnicą dorobku słynnego mieszkańca 

Milikowic. 

Burmistrz w spółce Skarbu Państwa.  

Studium upolitycznienia wspólnoty [OPINIA] 

     Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz w 

tamtym roku startował bez powodzenia do 

ław sejmowych z list Prawa i 

Sprawiedliwości. Reperkusje tego faktu są 

dla naszej gminy odczuwalne do dziś choćby 

w mocnym zatopieniu politycznym opartym 

po jednej ze stron. Warto jednak spojrzeć 

„za kurtynę” i zastanowić się, czy nie 

dzierżymy jeszcze innych skutków, które są 

skrzętnie ukrywane. 

     Przedłużająca się kampania prezydencka za 

nami. Głowa Państwa została wybrana, 

wróciliśmy do codzienności, co daje 

możliwość do pomówienia o kwestiach, 

których wcześniej nie poruszałem, aby nie być 

posądzonym o agitację czy sprzyjanie 

jakiejkolwiek ze stron sporu. Emocje 

polityczne opadły na tyle, aby rzeczowo 

spojrzeć na sprawy, które są częścią naszej 

wspólnoty i kreują naszą rzeczywistość 

społeczno – polityczną. Chciałbym na 

początku podkreślić, że będziemy tu mówić o 

upolitycznieniu w kierunku partii obecnie 

rządzącej. Można by było jednak podać w to 

miejsce każdą inną partię. Chodzi bowiem o 

ogólny schemat upolitycznienia samorządu 

lokalnego, co jest w moim przekonaniu 

patologią. 

     Kiedy pisałem opinię po wyniku 

wyborczym burmistrza podkreślałem, że 

weszliśmy na mocny kurs upolitycznienia 

niespotykanego w naszej społeczności mimo 

wcześniejszych zapędów burmistrza do 

ubiegania się o lepsze posady podczas 

wypełniania swoich obowiązków na swoim 

stanowisku. Na moje wnioski składało się 

wiele czynników. Między innymi obraz 

burmistrza, który promował polityków 

podczas różnych okazji w naszej gminie oraz 

kiedy przedstawiano jego osobę za 

„rogatkami” naszej gminy. Wszystko dla 

zwiększenia liczby głosów na liście konkretnej 

partii. Opisane gesty to nie tylko kurtuazja. 

Mało który włodarz, szczególnie małej 

społeczności, gdzie trzeba walczyć o każde 

wsparcie, pozwolił by sobie na takie gesty. 

Przy tym wszystkim był jednak inny zamysł jak 

sądzę, który nie został nam objawiony i tym 

samym zostaliśmy zakładnikami prywatnej 

strategii. Tendencja,  o  której  wspomniałem 

niebezpiecznie zaostrza się do granic absurdu, 

o czym napiszę za chwilę. 

     Wszystko o czym wspominam ma też inne 

skutki (mniej eksponowane a może 

ważniejsze), które należy pokazać dla pełnego 

obrazu, ponieważ burmistrz do tej pory nie 

pokusił się na opublikowanie na stronie BIP 

swojego oświadczenia majątkowego, gdzie 

wszystko musiałoby być wykazane. Otóż 

według dokumentów KRS dostępnych w 

przestrzeni internetowej Grzegorz 

Grzegorzewicz od marca 2019 jest członkiem 

rady nadzorczej spółki należącej do Skarbu 

Państwa – Polski Tabor Szynowy. Kiedy 

zbierzemy wszystkie fakty razem wnioski 

nasuwają się same. Jakie? Pozostawię to pod 

ocenę każdego z czytających. 

     Niebezpieczna tendencja ciągłego, 

napastliwego promowania konkretnych 

polityków i ich zasług dla naszej gminy 

przybiera coraz to nowe formy. Mamy czuć 

przekonanie, że rządowi politycy myślą tylko i 

wyłącznie o naszej gminie dzięki 

burmistrzowi, który co rusz albo się z nimi 

fotografuje, albo dziękuje przy każdej okazji. 

Patrząc jednak na inne gminy, które również 

korzystają z państwowej pomocy bądź 

dotacji, nasza społeczność nie wypada 

nadzwyczaj lepiej, aby mówić, że to wszystko 

o czym mówię to „koszty” rozwoju. Wszyscy 

partycypują w pomocy, nawet gminy 

nieprzychylne rządowi. Wyróżniamy się tylko 

tym, że nasza gmina jest nad wyraz wdzięczna 

za to, co dostaje. Ma to podwójne dno, jeżeli 

popatrzy się na prywatne korzyści burmistrza 

(mówię korzyści, ponieważ zakładam, że 

burmistrz pobiera wynagrodzenie za bycie 

członkiem wskazanej rady nadzorczej). 

     Kwestia upolitycznienia samorządu 

lokalnego bez różnicy przez jaką partię, jest 

bardzo niebezpiecznym zjawiskiem 

szczególnie w tak małej społeczności jak 

nasza, o czym pisałem niejednokrotnie. 

Zmierzch każdej partii nadchodzi, łatka 

„bastionu” jakiejkolwiek stronnictwa zostaje. 

Dochodzi do tego „rozsadzanie” wspólnoty od 

środka, gdzie część mieszkańców może nie 

czuć wspólnego mianownika z kursem 

włodarza gminy, co również jest bardzo 

istotną kwestią, ponieważ  to  na  burmistrzu 

spoczywa moralny obowiązek łączenia 

wszystkich mieszkańców pod wspólnym 

herbem Jaworzyny. Nie można również 

zapominać o powinnościach burmistrza, gdzie 

może dochodzić do zaniedbywania przez 

niego obowiązków, kiedy ma inne zajęcia 

poza trudem pracy dla naszej gminy. 

     To o czym piszę nie napawa optymizmem 

na przyszłość. Prywatna kariera kogokolwiek 

nie powinna interesować. Mówimy jednak o 

burmistrzu, który jest przedstawicielem 

naszej wspólnoty, co diametralnie zmienia 

postać rzeczy. Jak sytuacja ta będzie 

postępować? Obawiam się, że progresywnie, 

patrząc na to, co dotychczas za nami. 
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nagrodą i szczęściem. Serdecznie zapraszam do 

przeczytania mojej rozmowy z Panią Teresą 

Mikołajewską: 

     Piękna kolekcja prac. Być może moja ocena 

mało znaczy, ponieważ nie znam się, ale 

naprawdę podoba mi się… 

Miło mi. Właśnie teraz dowiozłam resztę 

obrazów do domu, ponieważ wystawa w 

Świdnicy na której były – skończyła się. 

Wcześniej można było oglądać m.in moje prace 

np. na wystawie na wieży ratuszowej w 

Świdnicy. 

     Były to wystawy tylko Pani prac czy może 

była to szersza inicjatywa? 

Nie, nie. To były wspólne wystawy pasjonatów, 

takich jak ja. Swego czasu należałam do 

Świdnickiego Stowarzyszenia „Kanon” – 

artystów plastyków amatorów, gdzie wspólnie 

spotykaliśmy się i malowaliśmy ucząc się przy 

tym od siebie tej sztuki. Dojazdy, czas zmusiły 

mnie jednak do rozluźnienia tych znajomości i 

teraz można powiedzieć jestem tylko 

sympatykiem tej grupy a nie członkiem. Swoją 

drogą jeżeli już o tym rozmawiamy to żałuje, że 

w naszej gminie nie ma miejsca i okazji do 

rozszerzenia oferty kulturalnej, gdzie 

mieszkańcy mogliby rozwijać swoje talenty a 

wierzę, że są wśród nas tacy ludzie, którzy 

tworzą, ale nie pokazują tego światu, a to błąd. 

     Pani Tereso jak to się zaczęło z tym 

malowaniem? To było z Panią, czy może 

któregoś dnia po prostu usiadła Pani do karty 

papieru i tak zostało? 

Wie Pan, od kiedy pamiętam jak byłam 

dzieckiem to lubiłam malować. Ostatnie kartki 

w zeszytach szkolnych zawsze były pełne moich 

rysunków. Gdzieś to siedziało we mnie. 

Inspiracją w tej sprawie była zawsze moja 

chrzestna, która mając czwórkę dzieci też 

malowała, chociaż bardzo dorywczo. Często nie 

kończyła bo wiadomo, że czasu nie było za 

dużo. Dopiero jak poszła na emeryturę, na 

nowo wszystko to uwolniła z siebie i zaczęła 

malować. Zaczęła robić to, na co zawsze miała 

ochotę i to co ją pociągało. I ze mną było 

podobnie. Dopiero jak poszłam na emeryturę 

zaczęłam malować i robić to, co chciałam. 

     Patrzę na Pani obrazy i boję się zadać nieod- 

powiednie pytanie. Może podpowie mi Pani 

w czym czuje się Pani najlepiej jeżeli chodzi 

malarstwo? 

Najlepiej czuje się w malowaniu akwarelami i 

to jest to co kocham, ale zdarzają się również 

obrazy olejne. Jeden z takich obrazów 

właśnie olejnych został wylicytowany na 

WOŚP z czego jestem naprawdę dumna, 

ponieważ mogłam przyczynić się do pomocy 

innym potrzebującym swoją skromną pracą. 

Na tej licytacji można było również zakupić 

mój obraz akwarelowy, który również został 

wylicytowany. 

     A cóż to za szklane cuda? (pokazuje na 

ramę w której znajduje się wyklejana 

kompozycja) 

(śmiech) Nad morzem zbieraliśmy razem z 

mężem szkiełka, które przyklejam teraz i 

robię z tego kompozycje – witraże, flakoniki, 

świeczniki. Teraz tym jestem głównie zajęta 

(śmiech). Zawsze chodziły za mną 

artystyczne i manualne zajęcia. 

     Ile potrzeba czasu na namalowanie 

obrazu? Jak to wygląda? Czy faktycznie 

potrzebna jest do tego mityczna wena, o 

której tyle mówią artyści? 

To nie jest tak, że maluje od razu. Do tego 

potrzebny jest jakiś bodziec. Nieraz siadam w 

swoim pokoju i chciałabym coś namalować, 

ale brakuje mi np. tematu, pomysłu i 

stwierdzam, że jednak nie maluje dziś. 

Wyciągam wtedy książki i czytam lub robię 

coś innego. Nic na siłę. 

     Z czego czerpie pani inspirację? 

Przede wszystkim przy malowaniu 

akwarelami trzeba wiedzieć co się chce 

namalować, ponieważ schnie ona dosyć 

szybko. Najpierw jest zarys szkicu ołówkiem a 

potem barwa farby i wszystko to co chcę 

przekazać. Teraz jak Pan widzi mam przed 

sobą zarys obrazu kwiatu. Natura to bardzo 

dobry pomysł na obraz. 

     Artysta, malarz którym się Pani inspiruje? 

Albrecht Durer. Jego mgły, rozmycia… Coś 

wspaniałego. 

     A ze współczesnych malarzy? 

Nie mam chyba takiego. Nie podpatruje. 

Uważam, że skopiować kogoś jest łatwiej niż 

namalować coś własnego. Mam znajomych, 

którzy przepięknie kopiują i dziwię się czemu 

kopiują a nie namalują coś sami. Być może 

gdyby faktycznie spróbowali to wyszłoby z 

tego naprawdę coś pięknego. 

     Czy widać różnice w początkach Pani 

przygody z malarstwem z tym co jest teraz? 

czy ręka się wyrabia? pogłębiają się 

umiejętności? a może jest tak, że obrazy są 

na podobnym poziomie tylko maluje je inna 

osoba już z większym bagażem 

doświadczeń? 

Zdecydowanie widać. Uważam, że czas robi  

swoje. Kiedy przeglądam swoje pierwsze 

prace zastanawiam się czemu tak 

malowałam. Wynika to chyba z tego, że 

zaczęłam malować późno. Gdybym 

malowała od wcześniejszych lat swojego 

życia… Trening, jeszcze raz trening. 

    Ale czy w sztuce coś takiego obowiązuje? 

Obowiązuje. jestem o tym przekonana. 

Prosty przykład. Żeby obraz wyszedł dobry, 

trzeba oprócz pomysłu dobrać odpowiedni 

papier, farby. Kwestie techniczne 

przychodzą z czasem i to jest ta kwestia 

treningu, doświadczenia. Dużo rzeczy 

namalowałam, dużo rzeczy pocięłam bo nie 

podobały mi się. 

     Te kwestie techniczne można gdzieś 

podpatrzeć, podpytać o nie kogoś bardziej 

znającego się na tych sprawach? 

Oczywiście, że tak, ale to z umiarem. Jest 

taki papier gamma Fabriano. Jedna z 

malarek w rozmowie ze mną stwierdziła, że 

gamma to kiepski papier na którym nie 

powinno się malować. I co z tego? jeżeli ja 

kiedyś upodobałam sobie właśnie ten 

papier, znam jego wady zalety, wiem czego 

mogę się spodziewać i na nim najlepiej mi 

się maluje. Muszę się przekonać i spróbować 

przetestować inne rodzaje papierów 

akrylowych. Może zmienię zdanie? 

     Czy malowanie, wyrażanie siebie można 

uznać jako hobby? 

W moim przypadku tak. Malowanie to moje 

hobby, które jest na pierwszym miejscu. 

Oprócz tego jakieś robótki ręczne jak np. 

wspomniane szkiełka lub uczenie się języka 

niemieckiego co sprawia mi dużo 

satysfakcji. To właśnie dzięki nauce tego 

języka utrzymuję kontakt z jedną malarką z 

Niemiec. Dziwię się jeżeli ktoś mówi, że na 

emeryturze nie ma co zrobić z wolnym 

czasem jeżeli jest tyle pomysłów na jego 

spędzenie. Dlatego każdemu radzę żeby 

szukać w sobie może nie od razu talentu, ale 

zainteresowania, które mogłoby go 

pociągnąć dalej. Ja na przykład nie uważam, 

że mam talent, ale robię to, bo sprawia mi 

to przyjemność. 

     Co chciałaby Pani powiedzieć wszystkim 

tym, którzy malują tylko boją się odważyć 

pokazać światu swoją twórczość? 

Przede wszystkim żeby zaryzykowali i 

odważyli się a satysfakcja po tym kroku 

będzie bardzo duża. Radziłabym pokazywać 

na początek swoje prace w towarzystwie 

prac innych autorów. Ja jestem już na takim 

etapie, że jestem gotowa pokazać dużo 

więcej swoich prac, ale na początku wcale 

tak nie było. Dużo mi dało stowarzyszenie 

„Kanon”, gdzie mogłam na początku nie 

„wystawiać” się osobiście tylko w 

towarzystwie innych.  

     Dziękuję za rozmowę. 

 


