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Pandemiczny antrakt 

       Powinniśmy przywitać się miesiąc temu. 

Niejasna sytuacja epidemiologiczna nie 

dawała mi jednak gwarancji, że po 

wydrukowaniu i złożeniu kolejnego numeru 

uda mi się go skutecznie rozkolportować. 

Robię to sam, na niektórych wsiach jest to 

spacer od domu do domu. Nie stoją za mną 

urzędy, pracownicy i publiczne pieniądze. Po 

krótkiej, miesięcznej przerwie działam dalej z 

pokorą dla naszych mieszkańców. 

 

     Czwarty numer Wieści podsumowujący 

wrzesień, październik i listopad standardowo 

jest całkowicie bezpłatny. Koszt druku 

pokrywa prywatny darczyńca spoza terenu 

naszej gminy. Zapewne będę 

monotematyczny, ale nie sposób nie 

wspomnieć również o Państwa 

zaangażowaniu i kontaktu ze mną, co daje 

"paliwo" do dalszej pracy. 

 

     Sięgając po ten numer wielu z nas myślami 

będzie gdzie indziej. Przedświąteczny czas to 

gorący okres w którym całość naszych sił 

przekierowana jest na przygotowania do 

pamiątki Narodzin Pańskich. Mimo wszystko 

pamiętajmy o innych i nie zamykajmy się w 

myśleniu tylko o sobie. Egoizm, zwłaszcza w 

tym trudnym pandemicznym czasie to 

najgorsza rzecz, jaką możemy sobie 

zafundować. Powiem więcej, nie stać nas na 

to, jako wspólnotę. Koszty jakie przyszłoby 

nam zapłacić za to w przyszłości są zbyt duże. 

 

     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 

STAWKI PODATKOWE W GÓRĘ, ALE NIE WSZYSTKIE 

     26 listopada odbyła się XXIII sesja Rady 

Miejskiej, na której procedowano 

wprowadzenie stawek podatkowych na 

terenie naszej gminy na 2021 rok. Mimo 

wniosku burmistrza o podniesienie 

wszystkich wartości do maksymalnych 

kwot, Rada podczas głosowania nie 

przychyliła się do tych propozycji. 

     Zmiana stawek podatkowych w naszej 

lokalnej rzeczywistości tradycyjnie równała 

się z ich podwyżką. Burmistrz tej tradycji 

chciał dotrzymać i zaproponował w projekcie 

podwyżkę wszystkich wartości do 

maksimum, jakie przewiduje obwieszczenie 

ministra finansów. Rada Miejska, która 

procedowała nad ich wprowadzaniem, 

zaproponowała kilka zmian, które nie weszły 

w całości. 

     26 listopada odbyła się XXIII sesja Rady 

Miejskiej na której procedowano m.in nad 

wprowadzeniem stawek podatkowych na 

terenie naszej gminy. Przy punkcie 

dotyczącym wspomnianych stawek 

wywiązała się dyskusja, podczas której 

przekonywano się do słuszności swoich 

stanowisk. Komisja finansów 

rekomendowała jedynie pozostawienie w 

niezmienionej formie stawek podatku od 

nieruchomości na poziomie 0,81 zł od m2 

powierzchni użytkowej dla budynków 

mieszkalnych. 

     Za wspomnianą poprawką, która że facto 

odrzucała podwyżkę byli radni: Grażyna 

Bugajska, Katarzyna Chmielowiec, Barbara 

Chromy, Wiesław Dybeł, Sebastian 

Grajaszek, Adrianna Kotów-Jędras, Romuald  

Madaj, Artur Nazimek, Arkadiusz Stelmach, 

Wojciech Syntyrz, Anna Szczepaniak-

Jaroszewska, Sylwester Terpic i Mariusz 

Więcek. 

Przeciw był radny Marian Gawron. 

Nieobecny był radny Marcin Kantor. 

     Radny Wojciech Syntyrz w swoim 

wystąpieniu apelował, aby pozostawić stawki 

podatkowe dla przedsiębiorców w 

niezmienionej formie tj. nie podwyższać ich w 

stosunku do 2020 roku. Argumentował to 

coraz gorszą sytuacją ekonomiczną 

mieszkańców i przedsiębiorców, która ze 

względu na epidemię zapewne będzie się 

pogarszać. Mówił również o zagrożeniu 

odpływu przedsiębiorców i ciężkiej sytuacji 

lokalnych biznesów, co nie jest bez znaczenia 

dla naszej gminy. Stwierdził również, że na 

omawiane sprawy nie można patrzeć 

jednowymiarowo pod kątem tylko 

zaspokojenia ogólnie rozumianego budżetu, 

ponieważ gminę stanowią wszyscy 

mieszkańcy, przedsiębiorcy i ci, którzy 

składają tu swoje interesy. Wniosek i 

argumenty radnego nie znalazły jednak 

pozytywnej reakcji i w każdym punkcie były 

przegłosowywane większością Rady, która 

była w tym zakresie za podwyżką pozostałych 

danin. 

     W ogólnym rozrachunku za całością 

uchwały, w której podniesiono stawki 

podatkowe (oprócz jednej, wspomnianej) 

byli radni: Katarzyna Chmielowiec, Barbara 

Chromy, Wiesław Dybeł, Sebastian Grajaszek, 

Adrianna Kotów-Jędras, Romuald Madaj, 
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Artur Nazimek, Arkadiusz Stelmach i 

Sylwester Terpic. 

Przeciw podwyżkom byli radni: Wojciech 

Syntyrz, Anna Szczepaniak-Jaroszewska i 

Mariusz Więcek. 

Wstrzymała się radna Grażyna Bugajska. 

Nieobecny był radny Marcin Kantor. 

     Kolejną uchwałą w zakresie 

podatkowym była ta dotycząca szeroko 

rozumianych środków transportu z 

wyszczególnieniem na poszczególne 

pojazdy. Komisja finansów 

zaproponowała, aby stawki podatków od 

środków transportu w 2021 roku 

utrzymać na tym samym poziomie i tym 

nie podnosić ich jedynie dla autobusów. 

Za tym rozwiązaniem byli radni: 

Katarzyna Chmielowiec, Barbara Chromy, 

Sebastian Grajaszek, Artur Nazimek, 

Arkadiusz Stelmach, Sylwester Terpic, 

Wojciech Syntyrz, Anna Szczepaniak-

Jaroszewska i Mariusz Więcek. 

Przeciw byli radni: Wiesław Dybeł, 

Adrianna Kotów Jędras, Marian Gawron i 

Romuald Madaj. 

Nieobecny był radny Marcin Kantor. 

     I tutaj rozgorzała dyskusja podczas 

której radny Wojciech Syntyrz 

konsekwentnie apelował, aby przy 

każdym pojeździe utrzymać 

obowiązujące stawki i tym samym nie 

podnosić ich. Powoływał się przy tym na 

rozmowy z różnego rodzaju 

przewoźnikami, którzy podkreślali i tak 

już wysoki fiskalizm w naszej gminie, 

mogący spowodować migrację 

podatkową do innych, bardziej 

konkurencyjnych gmin. Podobnie jak w 

poprzednim bloku głosowań, kolejne 

poprawki radnego spotykały się z 

niezrozumieniem rady i nie zostały 

przyjęte. 

W ogólnym rozrachunku za podwyżkami 

w środkach transportu byli radni: 

Katarzyna Chmielowiec, Barbara Chromy, 

Wiesław Dybeł, Sebastian Grajaszek, 

Adrianna Kotów-Jędras, Romuald Madaj, 

Artur Nazimek i Sylwester Terpic. 

Przeciw podwyżkom byli radni: Wojciech 

Syntyrz, Grażyna Bugajska, Anna 

Szczepaniak-Jaroszewska i Mariusz 

Więcek. 

Wstrzymał się radny Arkadiusz Stelmach. 

Nieobecny był radny Marcin Kantor. 

     Sprawa podwyżek podatkowych jest z 

pewnością bolącą kwestią dla naszych 

mieszkańców. Podwyżki na poziomie 

maksimum (w większości przypadków), 

szczególnie w tym trudnym dla 

wszystkich okresie, nie nastrajają 

optymistycznie.  Być  może  przed  Radą 

przyjęcie  nowych  stawek  za  wywóz 

śmieci ponieważ końcem roku wygasa umowa 

gminy z firmą obsługującą nas w tym zakresie. Czy 

czeka nas kolejna podwyżka? O tym dowiemy się 

wkrótce ponieważ w połowie grudnia ma zostać 

rozstrzygnięty przetarg. 

 

     Poniżej podane są wszystkie zatwierdzone 

nowe stawki podatkowe, które będą 

obowiązywać od przyszłego roku: 

 

Od gruntów: 

 

– związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej – 0,99zł od 1m2, 

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych – 4,99zł od 1ha, 

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego – 0,36zł od 1m2, 

– niezabudowanych objętych obszarem rewitaliza-

cji – 3,28zł od 1m2. 

 

Od budynków i ich części: 

 

– mieszkalnych – 0,81zł od 1m2 powierzchni uży-

tkowej, 

– związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej – 24,84 zł od 1m2, 

– zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym – 11,62 zł od 1m2, 

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowo-

tnych – 5,06zł od 1m2, 

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego – 8,37zł od 1m2, 

 

Podatki od środków transportowych: 

 

Dla samochodów ciężarowych: 

– pow. 3,5t do 5,5t – 880zł, 

– pow. 5,5t do 9t – 1469zł, 

– pow. 9t i poniżej 12t – 1763zł, 

– o wadze równej i pow. 12t – 3364zł. 

 

Dla ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do stosowania łącznie z 

przyczepą lub naczepą: 

– od 3,5t do 12t – 2056zł, 

– od 12t do 36t – 2600zł, 

– pow. 36t – 3364zł. 

 

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą: 

– od 7t do 12t – 1763zł, 

– od 12t do 36t – 2056zł, 

– pow. 36t – 2600zł. 

 

Od autobusów w zależności od miejsc: 

– mniejszej niż 22 miejsca – 2003zł, 

– równej lub większej niż 22 miejsca – 2533zł. 

Żywioły kontra gmina 

     Wrzesień i październik przypomniał nam 

wszystkim czym jest siła żywiołu i jak szybko 

to co widzimy, może przejść w nicość. Piątego 

września przez nasz teren przeszła pustosząca 

nawałnica. Kiedy myśleliśmy, że najgorsze za 

nami - 14 października zmagaliśmy się z 

ulewnymi deszczami i podtopieniami. 

     Wstający dzień, 5 września 2020 roku 

(sobota) nie zwiastował niczego 

nadzwyczajnego. Słoneczne, wrześniowe 

przedpołudnie pozwalało naszym 

mieszkańcom na załatwianie swoich spraw i 

obowiązków. W godzinach popołudniowych od 

strony Strzegomia zaczęły jednak nadciągać 

ciemne, gęste chmury, które zwiastowały po 

prostu deszcz. Czas dawał jednak do 

zrozumienia, że zmiana pogody jaka nadchodzi 

będzie miała charakter dużego 

„rozładowania”. 

     Tuż przed godziną 16:00 sytuacja nabrała 

dramatycznego przebiegu. Z nieba runęła 

ściana ulewnego deszczu w powiązaniu z 

wiatrem dochodzącym do 130-150 km/h. 

Nawałnica trwała około piętnaście minut, ale 

dla wielu był to kwadrans jakiego nie przeżyli 

nigdy wcześniej. Jedna z mieszkanek Czech 

opowiedziała „Kiedy wszystko się zaczęło, nie 

wiedziałam, co zrobić. Próbowałam zamknąć 

okna, ale czułam, że wiatr wepcha je do środka 

razem ze mną. Krzyk i płacz dzieci pamiętam 

do teraz. Nie widziałam wcześniej niczego 

takiego”. Podobnych relacji jest dużo więcej, 

jak na przykład huk wyrywanego dachu czy 

łamiących się drzew. 

     Po przejściu nawałnicy, kiedy ściana deszczu 

z wiatrem opadła, można było zobaczyć z czym 

zmierzyli się nasi mieszkańcy. Połamane 

drzewa, powyrywane lub uszkodzone dachy, 

zalania, podtopienia, ogólny chaos, którym 

trzeba szybko zarządzić i udzielić potrzebnej 

pomocy. Pierwsze jednostki Straży Pożarnej 

nie były w stanie poradzić sobie z sytuacją. 

Potrzebne były posiłki, które docierały na 

miejsce z przeróżnych zakątków województwa. 

     Wydaje się, że wieś Czechy ucierpiała 

najbardziej. Nie wolno jednak zapominać o 

innych przypadkach jak np. w Pasiecznej gdzie 

również żywioł porwał dach jednego z domów. 

Jaworzyna Śląska również przedstawiała 

ponury obraz z poszkodowanymi 

mieszkańcami, zrujnowanym miejscami 

cmentarzem czy podtopieniami i zalanymi 

mieszkaniami. Burmistrz podał informację, że 
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w gminie ucierpiało ponad 120 gospodarstw 

domowych, co dobitnie pokazuje skalę zjawiska 

     Trzeba również napisać o obrażeniach jakich 

doznała kaplica przy ul. Westerplatte na którą 

powaliło się drzewo czy przykrym widoku na 

naszych cmentarzach i powalonych drzewach na 

nagrobkach. W pierwszej chwili nikt nie myślał o 

takich ubytkach. Jednak dzień później większość z 

nas swoje kroki skierowało na cmentarze właśnie, 

aby sprawdzić ewentualne straty. 

     Należy tu bardzo mocno podkreślić ogromną 

pomoc naszych OSP, zewnętrznych Straży 

Pożarnych i wszelkich innych służb, które robiły co 

mogły, aby jak najszybciej przyjść z pomocą. 

Nieoceniona była również zwykła ludzka, sąsiedzka 

pomoc, która również działała i pokazywała, że 

jesteśmy wspólnotą. Sobota, 5 września była 

dniem chaosu, który musiał być szybko 

opanowany. I w miarę możliwości i sił na tamtym 

etapie tak się stało. 

     Do dziś zmagamy się ze skutkami tego 

kataklizmu. Dobrym przykładem na to jest 

jaworzyński las, gdzie do tej pory widać chaos i 

spustoszenie. Piętnaście minut porywistego wiatru 

z deszczem był momentem z jakim wielu naszych 

mieszkańców spotkało się pierwszy raz. Wielu 

podkreśla, że nie pamięta, aby coś takiego 

wcześniej nawiedziło naszą gminę, co pokazuje 

skalę zjawiska. Jeden z mieszkańców opowiadał mi 

o swoich odczuciach kiedy znajdował się niedaleko 

lasu i był świadkiem z jaką łatwością łamane były 

drzewa, iście jak zapałki. 

     Kiedy gmina "lizała rany" po nawałnicy, miesiąc 

później nawiedziły nas nasilone opady deszczu. W 

wielu gminach ogłoszono alarm 

przeciwpowodziowy. Nasza teren również nie był 

wolny od podtopień i obrazu nadmiaru wody. 

     Trzynastego i czternastego października 

walczyliśmy z opadami deszczu, które powodowały 

wezbrania rzek, lokalne podtopienia pól, piwnic 

czy rowów melioracyjnych. Przejeżdżając przez 

naszą gminę obraz miejscowo podtopionych pól 

był widokiem standardowym. Rowy melioracyjne 

nie przyjmowały nadmiaru wody i wylewały ją 

wprost na pola. Rzeka Pełcznica pomiędzy 

Pasieczną a Stanowicami przybrała złowrogi 

wygląd i również wystąpiła ze swoich utartych 

koryt. Podobnie było z rzeką Strzegomka. Gminne 

Ochotnicze Straże Pożarne miały sporo pracy przy 

podtopieniach domostw czy piwnic. Mimo, że 

nasza gmina nie ucierpiała przy tej okazji tak 

bardzo jak gminy ościenne to i tak widok groźnie 

płynącej wody czy zalań dawał wiele powodów do 

trosk. 

     Siła żywiołu jest bardzo groźna ze względu na 

swoją nieobliczalność. Wielu z nas rozumiało to 

tylko oglądając podobne przypadki na przykład w 

telewizji. Zerwane dachy, walące się drzewa to 

obrazy które odbywały się koło nas, ale nie byliśmy 

ich uczestnikami.  Jeden moment pokazał nam 

jednak, że zawsze trzeba być gotowym na 

najgorsze. To co wydaje się niemożliwym może 

okazać się realne w jeden moment. Obyśmy nigdy 

więcej nie musieli przekonywać się o tym na 

własnej skórze. 

Marcin Kantor rolnikiem roku 2020 Gazety Wrocławskiej 

     Marcin Kantor – rolnik i radny Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej otrzymał tytuł rolnika 

roku 2020 Gazety Wrocławskiej w okręgu wałbrzyskim. Zajął również drugie miejsce w etapie 

wojewódzkim tego konkursu. 

     29 października Marcin Kantor otrzymał tytuł rolnika roku 2020 Gazety Wrocławskiej w okręgu 

wałbrzyskim do którego zaliczamy powiaty świdnicki, dzierżoniowski i wałbrzyski. Konkurs 

odbywał się na zasadzie głosowania w formie sms. Każdy kto chciał poprzeć nominację 

konkretnej osoby mógł to wyrazić wysyłając głos właśnie w tej formie.  Po zakończeniu 

głosowania nasz zwycięzca mógł pochwalić się 1201 głosami poparcia swojej kandydatury. Warto 

tutaj dodać, że nasz mieszkaniec po otrzymaniu wskazanego tytułu zakwalifikował się do etapu 

wojewódzkiego, gdzie zajął drugie miejsce. 

     Na profilu fb radnego mogliśmy przeczytać po zakończeniu głosowania: „Szanowni 

Państwo!!!Mamy zwycięstwo. Pragnę podziękować za wszystkie oddane głosy na moją osobę. 

Bardzo duże poparcie świadczy o zaufaniu, którym zostałem przez Państwa obdarzony, co jeszcze 

bardziej zobowiązuje mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz rolnictwa i Gminy. 

Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w tą inicjatywę – zarówno moim znajomym, 

rodzinie i przyjaciołom, a przede wszystkim pozostałym kandydatom do tytułu Rolnik Roku 2020. 

Na zakończenie chciałbym podziękować za wszystkie otrzymane gratulacje, zarówno drogą 

telefoniczną, jak i na portalu społecznościowym. Jeszcze raz dziękuję!!! Przed nami walka o tytuł 

na szczeblu wojewódzkim!” 

Zwycięzcy należą się gratulacje za tak dobre i zaszczytne reprezentowanie naszej gminy swoją 

postawą i pracą. To duży komfort kiedy ma się poczucie, że są wśród nas ludzie, którzy połączyli 

swoją pracę z pasją, dając tym samym przykład innym do działania. 

 

     Grupa radnych wraz z mieszkańcami 

Tomkowej, Jaworzyny Śląskiej, Witkowa i 

autorem tego tekstu w sobotę (17 

października) podjęła się posprzątania 

zaniedbanego poniemieckiego cmentarza w 

Tomkowej. 

     O cmentarzu w Tomkowej pisałem m.in w 

tamtym roku w portalu internetowym Wieści 

Gminnych przy  okazji  serii  artykułów  o  nie- 

mieckich śladach na naszych nekropoliach. Jego 

stan – bardzo niepokojący poprzez zaniedbania, 

wieloletnie niszczenie czy nagromadzenie 

różnych krzaków i śmieci był obrazem 

przykrym, niestety wpisującym się w tendencje 

ogólnego obrazu starych poniemieckich 

nekropolii, nie tylko na naszym terenie.  

     Czas przed świętem Wszystkich Świętych              
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był świetną okazją do ponownego zainteresowania się nim i zrobienia tam względnego porządku. 

Zadanie naprawdę nie było łatwe poprzez nagromadzenie się różnych czynników jakie trzeba było 

zwalczyć, aby wykonać tą pracę. 

     Grupa radnych Mariusz Więcek, Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor, Prezes nowo powstałego 

stowarzyszenia w Witkowie „Jaworzyna Śląska – świadomi mieszkańcy” – Robert Cichawa, 

mieszkańcy wsi Tomkowa i moja skromna osoba przystąpili w sobotni ranek, 17 października do prac 

porządkowych. Przywitała nas od wejścia gęsta sieć krzaków, gałęzi, śmieci i wszystkiego co 

sprawiało, że stare groby można było zobaczyć tylko spod ich obecności. Metodycznie, wspólnym 

wysiłkiem odsłanialiśmy jednak kolejne sektory cmentarza napotykając przy tym wiele ciekawych 

szczegółów tego miejsca, których nie można było dojrzeć przed posprzątaniem. Mowa tu np. o 

fundamentach małej kaplicy jaka tam istniała a dziś nie ma po niej śladu. 

     Trzeba przyznać, że praca nie zawsze była łatwa poprzez padający przelotnie deszcz czy 

pilnowanie odstępów między pracującymi, aby dochować wszelkich wymogów sanitarnych. Efekt 

końcowy dał jednak dużo satysfakcji w postaci widoku oddania cmentarza jako nekropolii a nie 

wydzielonego murem małego lasku, co cieszy i daje nadzieję na przyszłość. 

     Prace przy cmentarzu w Tomkowej można zaliczyć do udanych, pokazujących, że istnieje w naszej 

gminie potencjał do oddolnej pracy. Był to również pokaz człowieczeństwa i pochylenia się nad istotą 

śmierci i szacunku do ludzi, którzy tam spoczywają. Cmentarz i dbanie o niego jest jednym z 

mierników naszego człowieczeństwa. 

     Jest inicjatywa, aby na jaworzyńskim 

cmentarzu jako pilotowy pomysł w skali 

gminy powstał regał ze zużytymi zniczami, 

które można ponownie wykorzystać. 

     Pamięć o zmarłych w naszej kulturze mimo 

narastającego nastawienia wyłącznie na 

siebie jest ciągle żywa, co cieszy. 

Wspomniana pamięć w pierwszej kolejności 

wyraża się w dbałości o nagrobki swoich 

bliskich na cmentarzu, co daje możliwości do 

upiększania czy zapalenie przysłowiowego 

znicza. I właśnie ku takim postawom 

wychodzi naprzeciw pomysł postawienia na 

naszym jaworzyńskim cmentarzu szafki, 

regału ze zniczami, które chcielibyśmy 

wymienić i wyrzucić a ktoś inny mógłby z nich 

skorzystać. W naszym najbliższym otoczeniu 

mamy do czynienia z takimi regałami m.in. w 

Żarowie czy Strzegomiu. 

     Radny Rady Miejskiej Wojciech Syntyrz 

opublikował na swoim Facebookowym profilu  

postulat w tej sprawie i efekt swojej 

dotychczasowej pracy w tym zakresie. 

Zakreślił pomysł i wytłumaczył korzyści z tego 

płynące, co dodatkowo pomaga w 

zrozumieniu inicjatywy. Na profilu radnego 

możemy przeczytać: 

„EKOLOGICZNY REGAŁ NA CMENTARZU ? 

Regał na będące w dobrym stanie znicze to 

rozwiązanie coraz powszechniejsze na 

polskich cmentarzach. 

– dobrej jakości znicz zamiast do kosza może 

znaleźć się na specjalnej półce, 

– szafka daje wtedy możliwość użycia takiego 

znicza i tym samym ograniczenia ilości 

odpadów na cmentarzu, 

– budujemy tym samym postawę proekolo-

giczną 

– rozwiązanie coraz bardziej popularne i 

sprawdzone nie tylko w naszym regionie. 

O szafce rozmawiałem z prezesem ZUK już w 

marcu tego roku jednak ten temat został 

odłożony ze względu na rozpoczynającą się 

wówczas pandemię koronawirusa. Myślę, że 

teraz jest czas na zajęcie się tą sprawą tak, 

aby na wiosnę regał mógł stanąć na 

cmentarzu. Stąd mój wniosek do Burmistrza.” 

     Kwestia regału wydaje się ciekawa i 

niewymagająca  dużych  nakładów  finanso-

wych. Chodzi teraz o dobrą wolę włodarzy 

miasta, którzy pomogą w realizacji. Jaki 

będzie tego efekt, czas pokaże. Ze swojej 

strony postuluję i przypominam o możliwości 

dołączenia naszej nekropolii do specjalnej 

aplikacji internetowej, która pomaga w 

odnajdywaniu konkretnych grobów, o czym 

pisałem już szerzej w wydaniu internetowym 

gazety. 

W Witkowie biorą sprawy w swoje ręce 

     W Witkowie powstało Stowarzyszenie 

Jaworzyna Śląska – Świadomi Mieszkańcy. 

Prezesem został Pan Robert Cichawa z 

Witkowa. 

     Tworząc Wieści Gminne największą radość 

przejawiam kiedy mogę pisać o sukcesach i 

działaniach naszych mieszkańców, którzy 

stanowią o naszej wspólnocie dając innym 

przykład do naśladowania. Świadoma 

wspólnota wyraża się m.in w umiejętności 

organizowania dla wspólnego dobra mimo, że 

często jest tu utrudniane przez różne czynniki 

dla których zorganizowana grupa to 

zagrożenie. Nasza gmina boryka się z wieloma 

problemami, które często są oddawane zbyt 

łatwo przez mieszkańców w inne ręce, co nie 

zawsze wiąże się z pozytywnymi 

konsekwencjami. Odpór takim postawom 

postanowili dać mieszkańcy Witkowa, którzy 

założyli stowarzyszenie, w którym mają 

zamiar dbać o swoje lokalne sprawy, ale nie 

tylko. 

     17 września 2020 roku w Witkowie 

podczas kolejnego obywatelskiego spotkania 

mieszkańców tej wsi powstała idea założenia 

wspólnego stowarzyszenia, które miałoby 

chronić interesów mieszkańców mając 

poczucie, że nie wszystko co do tej pory działo 

się z ich małą wspólnotą przebiegało w odpo- 

wiedni sposób. Wspólne ustalenia 

postanowiono przekuć w czyn i 

stowarzyszenie powołano do życia. Zarząd 

Stowarzyszenia składa się z pięciu 

mieszkańców tj. Beata Kwiecińska, Grzegorz 

Rzeszotarski, Robert Cichawa, Krzysztof 

Gawlik i Adam Plecety. Na Prezesa 

Stowarzyszenia wybrano Roberta Cichawę. 

     Oddaję głos prezesowi stowarzyszenia 

Panu Robertowi Cichawie: Pomysł na 

założenie stowarzyszenia narodził się w 

kwietniu roku 2016 kiedy to mieszkańcy gminy 

Jaworzyna Śląska rozpoczęli zmagania z próbą 

stworzenia farmy wiatrowej na terenach 

bezpośrednio przylegających do miejscowości 

Witków i Milikowice. Ówcześnie jeden z 

reprezentujących mieszkańców wsi wynajęty 

prawnik (Marcin Przychodzki) wyjaśnił jak 

dużym atutem byłoby posiadanie lokalnego 

stowarzyszenia wspierającego mieszkańców 

zarówno w inicjatywach jak i negocjacjach 

dotyczących uciążliwych inwestycji. Szczęśliwe 

wstrzymanie budowy farmy wiatrowej w 

wyniku przyjęcia przez Sejm ustawy 

regulującej warunki budowy tego typu 

infrastruktury uśpiło czujność do momentu jak 

mieszkańcy wsi Witków dowiedzieli się o 

wariancie budowy odcinka drogi ekspresowej 

S5 przechodzącej przez część ich miejscowości. 

Czy powstanie regał na znicze 

na jaworzyńskim cmentarzu?  

Sytuacja ta wywołała spontaniczną reakcję 

mieszkańców, w wyniku której odbyły się dwa  
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okres lat 90-tych. Lata 1992 – 1999 w których 

była wydawana były czasem trudnej 

transformacji, ale także tworzenia się zrębów 

pierwszej samorządności. Pan Jacek był cały 

czas w cyklonie tej rzeczywistości i spisywał 

ją, aby pokazać jak żyjemy, ale także kiedy 

dziś czyta się te teksty, wydaje się, że aby 

dawać ludziom nadzieję w tych nie łatwych 

czasach. 

     Rozmowa jaką przeprowadziłem z Panem 

redaktorem Czarnikiem jest kliszą lat 90 – 

tych naszej Gminy. Będzie można się tu 

dowiedzieć wszystkiego co jest związane z tą 

gazetą. Będą anegdoty, ważne osoby dla 

naszej społeczności, ale przede wszystkim Pan 

Jacek, który w porywający sposób opowiada o 

tym czasie. Rozmowa ta jest również 

sentymentalną podróżą w przeszłość, na 

którą patrzy się z dystansu kilkudziesięciu lat, 

można więc zaryzykować, że ma ona również 

walor historyczny. 

Składam w Państwa ręce pierwszą część  

wywiadu: 

     W numerze zerowym, we wstępie od 

redakcji, gdzie określone zostało, z jaką 

gazetą będziemy mieć do czynienia, 

mogliśmy przeczytać „Chcemy (…) dotrzeć do 

ludzi każdego wieku, jednak szczególnie do 

ludzi młodych. Wyrwać z letargu i 

dyskotekowo-telewizyjnego stylu życia”. 

Muszę przyznać, że to dość mocne 

zobowiązanie i zamiar. Jak to wszystko się 

zaczęło? Gdzie szukać źródeł gazety „U nas”? 

Zaczęło się w sposób nietypowy. Ówczesny 

kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury 

„Karolina” Zdzisław Skarbek wymyślił 

spotkania dla młodych ludzi – rodzaj 

warsztatów dziennikarskich. To był początek 

lat 90., trwało wyraźne ożywienie na rynku 

prasy lokalnej. Do tego kółka zapisał się mój 

syn Kuba, który potem bardzo często 

współpracował z gazetą. Pokazał mi, co robią 

w tym kole dziennikarzy, jakieś pierwsze 

próby tworzenia gazetki. Wtedy trochę im 

pomogłem przy numerze zerowym, który był 

właściwie ulotką. Zdzisław Skarbek nie 

wiedział, jak przyszłą gazetkę zatytułować, 

więc dał znak zapytania w winiecie. To były 

dość zamierzchłe czasy – pierwsze dwa 

numery drukowane były z tzw. „gorącego” 

składu, na linotypach, dopiero później 

przeszliśmy na skład komputerowy. 

     Od początku spodobało się to Panu? 

Wciągnęło mnie. Najpierw myślałem, że tylko 

trochę im pomogę. Ale później „wpadłem jak 

śliwka w kompot”. Zaczęło mi się podobać, że 

można robić coś na rzecz lokalnego 

środowiska. Wtedy prasa lokalna się rodziła i 

wydawało mi się, że trzeba po prostu 

spróbować. Nawiązałem bezpośredni kontakt 

ze Zdzisławem Skarbkiem. Dali mi wtedy 

materiały do pierwszego numeru i zacząłem 

się temu przyglądać. Pamiętam, że pobiegłem 

do Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu 
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spotkania obywatelskie, których efektem było 

założenie stowarzyszenia zwykłego w dniu 

17.09.2020 pod nazwą Jaworzyna Śląska – 

Świadomi Mieszkańcy. W spotkaniu 

założycielskim brało udział 12 mieszkańców 

Witkowa, którzy w wyniku głosowania 

jawnego wybrali Zarząd Stowarzyszenia 

składający się z pięciu mieszkańców tj. Beata 

Kwiecińska, Grzegorz Rzeszotarski, Robert 

Cichawa, Krzysztof Gawlik i Adam Plecety. 

Na Prezesa Stowarzyszenia wybrano Roberta 

Cichawę. Stowarzyszenie Jaworzyna Śląska – 

Świadomi Mieszkańcy zostało wpisane do 

ewidencji stowarzyszeń zwykłych 

prowadzonych przez Starostę Świdnickiego 

pod numerem 46 z dniem 22 września 2020. 

     Stowarzyszenie choć młode cały czas rośnie 

w siłę i organizuje się w coraz szerszej grupie. 

Trzeba życzyć im samych sukcesu i uporu do 

walki o swoje racje. 

Przed nami święta narodzin człowieczeństwa [REFLEKSJA]  

     Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 

oprócz ich magii i oczekiwania na nie, 

powinny być podbudowane refleksją i 

zastanowieniem nad ich istotą i naszą 

wrażliwością wobec potrzebujących, 

starszych, samotnych czy chorych. 

     Współczesny świat nie uznaje 

kompromisów. Każdy według ogólnego 

wyobrażenia ma być młody, zdrowy, 

zadowolony z życia, czerpiąc z niego pełnymi 

garściami. Przedświąteczne reklamy, filmy czy 

programy, które mają w nas wzniecać 

atmosferę świąteczną pokazują jeden obraz, 

do którego każdy chce dążyć. Prezenty, 

piękna choinka, suto zastawiony stół, przy 

którym siedzą piękni ludzie, których nie 

dotyka żaden problem czy zmartwienie dnia 

codziennego. Wytworzona iluzja zmusza nas 

do gonitwy, aby było równie pięknie jak w 

serialu czy filmie. Każdy chce być tego dnia 

najładniejszy, aby zdjęcie przy choince wyszło 

jak najlepiej. Ogranicza to jednak nasze pole 

widzenia i wzmacnia egoizm, który nie 

pozwala dostrzec, że są wśród nas ludzie, 

którzy w tym czasie nie będą równie 

zadowoleni jak my, a również by tego chcieli. 

Tu pojawia się pytanie czy zastanawiamy się 

w ogóle nad tym w przedświątecznej gonitwie 

i czy jesteśmy w stanie wyciągnąć w tym 

czasie rękę do drugiego człowieka nie na 

pokaz, aby inni wiedzieli, ale po prostu w 

odruchu człowieczeństwa i zrozumienia 

podstawowych potrzeb każdego z nas.  

     Są wśród nas ludzie, którzy nie krzyczą o 

naszą atencję, mimo świadomości, że ich 

Święta Bożego Narodzenia mogą odbiegać od 

ogólnie przyjętego wzoru. Mówimy tu o  

ludziach starszych, którzy w jesieni swojego 

życia borykają się z samotnością, ubogich, 

którzy nie są w stanie mimo starań dać na 

przykład swoim dzieciom tyle ile by chciały, 

czy chorych, którzy borykają się w walce o 

zdrowie czy życie. Oni zapewne nie pochwalą 

się butnie jak wspaniale spędzają święta. 

Prawdziwa krzywda i ból nie krzyczy, ale czeka 

na drugiego człowieka, który zrozumie. Tu 

należy zaznaczyć, że zrozumieć nie z pozycji 

wyższości, ale zwykłego człowieka, który 

rozumie drugiego człowieka. 

     Być może to truizmy, ale są to bardzo 

ważne kwestie. Magia świąt, radości do której 

tak bardzo dążymy nie wytwarza się sama. 

Jest tu potrzebna nasza ingerencja, aby 

wcielić to w życie. Jesteśmy w stanie dać 

komuś najpiękniejszy prezent naszymi 

odwiedzinami, zaproszeniem na święta, cichą, 

nie krzyczącą pomocą w organizacji świąt. 

Niech ta pomoc i pamięć wynika z potrzeby 

serca a nie chwalenia się na pokaz naszą 

dobroczynnością, aby inni podziwiali. Nie 

można ludzkiej krzywdy czy nie mocy 

uprzedmiotawiać dla własnych korzyści, co 

jest oczywiste choćby z punktu widzenia 

ludzkiej godności. 

     Już niedługo będziemy siedzieć przy 

świątecznym stole. Już teraz czynimy 

pierwsze przygotowywania do tego czasu. 

Przystańmy, zastanówmy się nad otaczającym 

nas światem. Większość z nas zna kogoś, kto 

potrzebuje pomocy czy naszego zrozumienia. 

Ten czas jest nam dany właśnie po to, aby 

ktoś kto już dawno stracił nadzieję na lepsze 

mógł odzyskać wiarę w ludzi i ten ważny 

okres jakim są Święta Narodzenia Pańskiego. 

 „Zobaczyć ją troszkę z dystansu” – rozmowa z Jackiem Czarnikiem cz. 1 

 

     Mówiąc o latach 90-tych w 

naszej Gminie pierwsze co 

przychodzi do głowy to gazeta 

„U nas”. Dziś pierwsza część 

wywiadu z redaktorem 

naczelnym tej gazety, Panem 

Jackiem Czarnikiem. 

     Gazeta „U nas” w opinii wielu 

ludzi nosi dziś znamiona legendy, 

która   tworzyła   się   przez  cały 
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po zdjęcie ryciny z lat 40. XIX wieku, która 

przedstawia jaworzyński dworzec. Złożyliśmy w 

drukarni pierwszy numer i tak się zaczęło… 

     Wtedy rozpoczął Pan stałą pracę przy 

gazecie? 

Działalność koła dziennikarzy szybko wygasła. 

Trzeba było się zdecydować – albo bawimy się 

w warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, albo 

robimy coś na poważnie, a to wymagało 

konkretnych umiejętności, nie tylko talentu. 

Zdzisław Skarbek pomagał mi raczej od tej 

strony organizacyjnej, chociaż tu trzeba 

powiedzieć, że on też był piszącym. „Pióro” miał 

dobre, ale i tak było nas za mało i trzeba było 

poszukać autorów. 

     Sami szukaliście ludzi do współpracy? Czy 

zgłaszali się z własnej woli, widząc potencjał w 

tym, co się wytworzyło? 

Kiedy wyszedł pierwszy numer, ludzie o tym 

mówili, bo to było w Jaworzynie coś nowego. 

Pojawili się ludzie zainteresowani współpracą. Z 

Basią Świżewską znaliśmy się, bo na początku 

lat 80. ja też uczyłem w jaworzyńskiej szkole. 

Kiedy Basia wygrała konkurs na tytuł gazety, 

współpraca zaczęła się jakoś rozwijać, 

zwłaszcza że zaproponowała nam zgrabnie i „z 

biglem” pisane felietony. Naprawdę miała pióro 

felietonistki, szybko zyskała grono wiernych 

czytelników. 

     Takich piszących pojawiło się więcej? 

Wie Pan, to nie jest proste w takim niewielkim, 

specyficznym środowisku. Staraliśmy się 

wykorzystywać pasjonatów w różnych 

dziedzinach. To było piękne, że ludzie mieli w 

sobie taką potrzebę pisania bez honorarium, ale 

przecież za każdą pracę, także za pisanie, 

należą się pieniądze, a my nie mieliśmy 

możliwości ich im dać. Było więc paru ludzi, 

którzy chcieli informować o tym, co robią i 

wtedy pisali teksty informacyjne. Ale przecież 

krótkie informacje nie wystarczą, żeby biuletyn 

stał się gazetą. Wtedy zaczęły się różne próby 

szukania sposobów, tematów. Trzeba było już 

troszeczkę  rozpoznać  samo  miejsce, środowi-

sko. 

     Muszę przyznać, że przy lekturze gazety „U 

Nas” właśnie tematy i ich oryginalne, 

niestandardowe ujęcie dawały jej świeżość, co 

uderza do dziś. Jak Pan to robił? Skąd takie 

pomysły i ich ujęcie? 

Czasami było tak dużo tematów, że ciężko było 

sobie z nimi poradzić. Ale chodziło mi głównie o 

to, żeby nie kłaść tylko nacisku na tło lokalne 

Jaworzyny, ale zobaczyć ją troszkę z dystansu. 

Starałem się wykorzystywać każdą okazję. 

Studiowałem wtedy edytorstwo na 

Uniwersytecie Warszawskim i jeździłem do 

stolicy co dwa tygodnie. Pewnego dnia przyszło 

mi do głowy, że może powinienem właśnie w 

Warszawie popytać o nasze miasto. Zrobiłem 

sondę wśród warszawiaków, pytając ich, z czym 

im się kojarzy nazwa „Jaworzyna”. Różnie mi 

odpowiadano. Jedni mówili, że kojarzy im się 

ze szczytem Jaworzyna w Beskidach, inni 

mówili o porcelanie z „Karoliny”. Jeden 

mężczyzna powiedział, że to jest miasto koło 

Żarowa. Zapytałem więc, czy był u nas. 

Zaczął mi wtedy opowiadać, że tuż po wojnie 

przyjechał do Jaworzyny i że jego brat utonął 

w naszej żwirowni, a teraz leży na naszym 

cmentarzu. To dość niezwykłe! Tego 

człowieka chyba coś przyciągnęło do mnie 

(śmiech). I wie Pan, zdałem sobie wtedy 

sprawę, że każde, nawet bardzo małe 

miejsce, ma w sobie duży potencjał, że jest w 

nim wiele ciekawych, nawet niecodziennych 

zjawisk czy sytuacji. Podam inny przykład… 

Napisałem kiedyś tekst, który był relacją z 

mojej pieszej wędrówki po wsiach naszej 

gminy. Wydawało mi się, że jak pójdę 

piechotą, to zobaczę więcej. I rzeczywiście, 

mówiły do mnie pola, krajobrazy, zaczepiani 

po drodze mieszkańcy. Obszedłem wtedy 

wszystkie wsie i naprawdę było o czym pisać. 

     Nie unikał  Pan  również  tematów społe-

cznych. 

Uważam, że gazetę lokalną trzeba robić z 

powagą, bo problemy takiej małej 

społeczności są często odbiciem zjawisk 

ogólniejszych. Posłużę się konkretnym 

przykładem. Kiedyś postanowiłem sprawdzić, 

ile w Jaworzynie ludzie piją wódki. Musiałem 

zrobić to empirycznie, więc chodziłem po 

sklepach z alkoholem i pytałem. Podawano 

mi te ilości, chociaż czasem w przybliżeniu. 

Po podsumowaniu okazało się, że Jaworzyna 

w ciągu roku przepija tyle, ile wynosi wartość 

budżetu gminy. Pracowałem wtedy w 

Wałbrzychu i miałem dobre kontakty z 

tamtejszymi dziennikarzami. Znosiłem im 

czasem naszą gazetę. Czy da Pan wiarę, że 

właśnie ten tekst natychmiast został 

przechwycony przez „Gazetę Wrocławską” i 

opublikowany pod tytułem „Wódka jak 

mleko”? 

W czasie, kiedy była wydawana gazeta, 

uczyłem się na dobrą sprawę dopiero 

dobrze czytać, ale kiedy pytam ludzi 

pamiętających tamten okres o odczucia jej 

dotyczące, mówią, że kiedy brało się tą 

gazetę do ręki, czuło się powagę i zacięcie 

„inteligenckie”… 

No cóż, cieszę się z tej przychylnej oceny. 

Starałem się pisać teksty, które sam 

chciałbym przeczytać. Chciałbym na przykład 

dowiedzieć się, czy w Jaworzynie są jakieś 

sensowne ustalenia dotyczące najdawniejszej 

przeszłości. Jest tutaj ślad w postaci 

grodziska w Nowym Jaworowie i to mnie 

przyciągnęło. Powstał artykuł o badaniach i 

odkryciach archeologicznych na naszym 

terenie. Muszę przyznać, że wszystko, co 

wiązało    się    z    przeszłością     Jaworzyny, 

sprawiało mi trochę kłopotów, zwłaszcza że 

była to głównie przeszłość niemiecka. 

     Popularyzował Pan przeszłość naszej 

gminy tak, że każdy mógł ją poznać bez 

zagłębiania się w fachową literaturę. Skąd 

to zainteresowanie? 

Ta przeszłość wydała mi się po prostu 

ciekawa. Abstrahowałem od spraw 

narodowościowych, ale to ciążyło bardzo 

mocno. Nie interesowało mnie, czy to byli 

Niemcy czy Polacy, tylko że to byli 

mieszkańcy tej ziemi, że oni to zbudowali, że 

tu mieszkali. Poczta jest w tym samym 

miejscu w którym była „za Niemca”, rzeźnik 

w tym samym miejscu, apteka, przychodnia, 

szkoły to samo. Księgarnia w tym samym 

miejscu (była tam wtedy także drukarnia). 

Interesowały mnie te sprawy dlatego, że to 

miasto trochę inaczej wtedy wyglądało. 

Dużo rzeczy zostało zniszczonych. Ksiądz 

Czajka opowiadał mi na przykład, że 

ogromny kościół ewangelicki, który stał na 

końcu ul. Westerplatte – budynek dawnej 

przychodni kolejowej to prawdopodobnie 

dawna plebania, choć to tylko mój domysł, 

nie sprawdzałem tego – został rozebrany. 

Cegły przeznaczono na odbudowę 

Warszawy, a organy pojechały chyba do 

Świdnicy. Cały czas gdzieś te sprawy 

niemieckie wychodziły, nie można było po 

prostu się od tego odciąć, traktować jakby 

tego nie było. 

                Koniec części pierwszej. 

 

 

Szanowni Mieszkańcy! 

Zbliżające  się  święta  są wspomnie-
niem narodzenia Pańskiego. Życzę 
zatem  wszystkim  ponownego naro-
dzenia wszędzie tam gdzie jest nam 
to potrzebne, wiary w drugiego 
człowieka i to, że najpiękniejsze 
rzeczy tworzy zmiana. Niech ten 
czas w rodzinnym gronie  będzie 
czasem owocnym w zaciskanie 
wzajemnych więzów wszędzie tam, 
gdzie mogły się poluźnić. Boża 
Dziecina błogosławi w tym czasie 
bardzo mocno, więc wszystko czego 
sobie życzymy jest możliwe.   
 

Marcin Burski 
Redaktor Wieści Gminnych  


