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Rocznica odruchu serca 

     Biorąc do ręki kolejny numer wydania 

papierowego Wieści obchodzą Państwo 

razem ze mną drugą rocznicę powstania tego 

medium, które stara się informować i 

podsumowywać naszą gminę moim 

skromnym okiem, które czasami dojrzy to, co 

być może zostało już dojrzane, ale nie 

powiedziano czy nie opisano tego jeszcze w 

sposób oficjalny. Szerzej o tym w mojej 

refleksji w aktualnym numerze na stronie 2. 

     Piąty numer Wieści podsumowujący 

grudzień i styczeń jest całkowicie bezpłatny. 

Koszt druku pokrywa prywatny darczyńca 

spoza terenu naszej gminy, którego udało mi 

się pozyskać. 

     Nowy rok 2021 to dla nas wielka 

niewiadoma. Jego przywitanie w skromnej 

atmosferze wielu nie nastraja optymistycznie, 

co jest pokłosiem ciągłej walki z koronawiru-

sem. Święta Bożego Narodzenia, Sylwester 

czy Nowy Rok okazały się nowym 

doświadczeniem z którym poradziliśmy sobie 

i to powinno być dla nas pocieszające na 

przyszłość. Jesteśmy w stanie naprawdę dużo 

znieść jeżeli myślimy o sobie, pomagamy, 

troszczymy. To właśnie na takich wartościach 

zasadza się podskórnie wspólnota jaką 

tworzymy. Powinniśmy o tym pamiętać i 

dbać, aby przymioty te zawsze nam 

towarzyszyły, kiedy jest nam ciężko. 

     Przypominam i zachęcam również do 

śledzenia strony internetowej wiescijawo-

rzyna.pl i profilu Facebook Wieści Gminne 

Jaworzyna Śląska, gdzie codziennie 

dodawane są różne nowe treści, które mogą 

Państwa zainteresować a nie "weszły" do 

wydania papierowego. Namawiam do 

kontaktu telefonicznego lub mailowego ze 

mną – dane znajdują się w stopce na 

ostatniej stronie numeru.  

Marcin Burski 

SESJA Z BUDŻETEM I KOLEJNĄ PODWYŻKĄ ZA ŚMIECI 

     28 grudnia 2020 roku na XXIV sesji Rady 

Miejskiej obradowano nad podwyżką za 

wywóz śmieci i budżetem na 2021 rok, co 

nie spotkało się z aprobatą mieszkańców 

naszej gminy. 

     XXIV sesja Rady Miejskiej miała bardzo 

mocny wydźwięk jeżeli chodzi o egzystencję 

naszych mieszkańców. Mowa tu o 

uchwalonym budżecie na 2021 rok i niestety  

wyższymi opłatami za wywóz śmieci. Obrady 

wspomnianej sesji miały wiele wątków, które 

należy potraktować osobno bez wybiórczości 

i przemilczeń, aby dochować rzetelności. 

     28 grudnia na sesji Rady Miejskiej 

uchwalono nową stawkę za wywóz śmieci, 

która od 1 stycznia wynosi 29 złotych za 

osobę. Dla zobrazowania sytuacji przez 

ostatni rok, rodzina czteroosobowa (2+2) 

przy stawce 26 złotych płaciła 104 zł 

miesięcznie, aktualnie ta sama rodzina 

będzie płacić 119 złotych miesięcznie. 

     Ulgi za posiadanie kompostownika i dla 

rodzin wielodzietnych pozostają na 

niezmienionym poziomie. Za korzystanie z 

kompostownika zaoszczędzimy 1 zł, a 

wielodzietna rodzina, czyli przynajmniej z 

trójką dzieci, 2,60 zł. od osoby. 

     Wnioski radnych Marcina Kantora i 

Wojciecha Syntyrza, aby rodzina wielodzie-

tna mogła skorzystać ze zwiększonej ulgi – 

4,35 zł, a przy korzystaniu z kompostownika 

ulga ta wynosiła 3 zł nie znalazła aprobaty 

większości Rady Miejskiej i niestety 

propozycje te przepadły w głosowaniu. 

     Finalnie  za  podwyżką  za  wywóz  śmieci 

byli radni: Artur Nazimek, Sebastian 

Grajaszek, Wiesław Dybeł, Adrianna Kotów-

Jędras, Barbara Chromy, Marian Gawron, 

Romuald Madaj, Sylwester Terpic. 

Przeciw: Anna Szczepaniak-Jaroszewska, 

Marcin Kantor, Grażyna Bugajska, Mariusz 

Więcek i Wojciech Syntyrz. 

Nieobecna była radna Katarzyna Chmielowiec 

     Wskazana, nowa stawka obowiązuje od 1 

stycznia 2021 roku. Obowiązek segregacji 

śmieci jest obligatoryjny i dotyczy 

każdego mieszkańca. 

     Nowy przetarg na wywóz śmieci wygrał 

Zakład Oczyszczania Miasta ze Świdnicy, który 

jako jedyny stanął do przetargu. Umowa z 

wyżej wymienioną firmą obowiązywać będzie 

przez dwa lata. 

     Kolejnym punktem były obrady i dyskusja 

na temat uchwalenie tegorocznego budżetu. 

Radni Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Marcin 

Kantor, Grażyna Bugajska, Mariusz Więcek i 

Wojciech Syntyrz złożyli swoje wnioski do 

budżetu, które mimo znikomej wartości 

finansowej nie znalazły poparcia u reszty 

radnych, którzy głosowali przeciw. Wywiązała 

się dyskusja, gdzie radny Wojciech Syntyrz 

podkreślał minimalną skalę ich postulatów 

rozumiejąc kondycję finansową gminy. 

Burmistrz mówił o rekordowym budżecie, 

dzięki rządowej dotacji jaką otrzymała gmina 

w kwocie 8 milionów złotych za co mają 

zostać zrealizowane m.in. nowe place zabaw 

czy modernizacja stacji uzdatniania wody. 

Warto podkreślić, że budżet otrzymał 

negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachun- 

                                              Cd. na stronie 2 → 
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Cd. ze strony 1 

kowej m. in. ze względu na przekroczony 

wskaźnik zadłużenia w projekcie uchwały i 

na dzień jej podejmowania przez Radę ta 

opinia była obowiązującą. 

     Za podjęciem uchwały budżetowej 

głosowali radni: Artur Nazimek, Sebastian 

Grajaszek, Wiesław Dybeł, Adrianna 

Kotów-Jędras, Barbara Chromy, Marian 

Gawron, Romuald Madaj, Sylwester Terpic 

i Arkadiusz Stelmach.  

Przeciw: Anna Szczepaniak-Jaroszewska, 

Marcin Kantor, Grażyna Bugajska, Mariusz 

Więcek i Wojciech Syntyrz. 

Nieobecna była radna Katarzyna Chmielo-

wiec. 

     Decyzja grupy radnych o zagłosowaniu 

przeciw uchwale budżetowej stała się 

katalizatorem dla tyrady radnego Artura 

Nazimka, który doszukiwał się przy tym 

braku zgody dla budowy nowych placów 

zabaw czy modernizacji stacji uzdatniania 

wody, o co wcześniej walczyli radni. 

Pouczał przy tym, że radni powinni 

przynajmniej wstrzymać się od głosu, ale 

nie głosować przeciw. 

     O wypowiedź w tej sprawie poprosiłem 

radnego Wojciecha Syntyrza. Zapytałem 

czy radni z którymi współpracuje faktycznie 

są przeciwnikami dla nowych inwestycji. 

Jak stwierdził: - opinia Pana burmistrza i 

Przewodniczącego Nazimka jest całkowicie 

krzywdząca i odrzucamy ją w całości. W 

obieg puszczane są kłamliwe pomówienia o 

naszym braku akceptacji dla inwestycji, co 

jest kuriozalnym zarzutem. Cały czas 

stanowczo walczymy o rozwój dla naszej 

gminy. Gratuluję Panu burmistrzowi, że po 

15  latach  swojego  rządzenia  modernizuje 

w końcu place zabaw, ale to jest jego praca za 

którą mu płacimy jako wszyscy mieszkańcy. 

Mając pewność, że uchwała budżetowa 

przejdzie w całości, zagłosowaliśmy przeciw, 

aby wyrazić swój sprzeciw moralny wobec 

uprawnionych praktyk wobec nas i całkowitej 

dyskryminacji z jaką spotykamy się na każdym 

kroku. Nie może być tak, że mówiąc prawdę o 

pracy burmistrza czy rady "za karę" nie możemy 

realizować własnych, podkreślam, rozsądnych 

postulatów. Pan Nazimek rozczulał się, że 

walczył o modernizację ujęcia wody. 

Przypomnę, że to ja poinformowałem o tej 

sprawie opinię publiczną i za to burmistrz 

doniósł na mnie do prokuratury, gdzie spotkało 

go rozczarowanie. Pan Nazimek nie stawał 

wtedy w mojej obronie, tylko wyniośle milczał. 

Jest mi przykro, że nasza władza upada tak 

nisko, aby posuwać się do takich manipulacji w 

walce o utrzymanie władzy.  Szczególnie  

przykro  jest  kiedy słucham Pana Artura 

Nazimka, który mieni się ponoć takim 

doświadczeniem i kulturą. Takie słowa nie 

przystoją. Zachowania burmistrza nie próbuje 

nawet komentować. Tego typu ataki nie są dla 

nas nowością, ale mimo to zapewniam, że nadal 

będziemy pokornie opowiadać się za 

mieszkańcami a nie posadami i polityką. 

     Podwyżki w naszej gminie stały się już 

smutną rzeczywistością, z którą póki co musimy 

się raczej pogodzić. Będąc na sesji lub oglądając 

ją w internecie ma się nieodparte wrażenie, że 

burmistrz i większość Rady nie próbuje znaleźć 

rozwiązania w tej sprawie tylko agresywnie 

forsuje swoje założenia bez cienia refleksji co 

smuci. Wszyscy chętni, którzy chcieliby 

prześledzić opisywane obrady mogą to zrobić 

odtwarzając je z archiwum nagrań sesji Rady 

Miejskiej na stronie www.jaworzyna.net 

cenzury, pomijania czy przemilczeń, jakie w 

moim przekonaniu pojawiały się w naszej 

lokalnej rzeczywistości. Nie wiedziałem 

również jak zostanie przyjęte to, co robię - jaki 

będzie odbiór. Wszystko było wielką 

niewiadomą. Pisałem bez względu na 

wszystko, szukając spraw i ćwicząc warsztat 

pisarski. 

     Odbiór co do mojej pracy przyszedł szybko i 

był bardzo pozytywny. Dostawałem wiele 

pochwalnych wiadomości, mówiących, że w 

końcu powstało coś co oddaje w jakimś sensie 

głos mieszkańcom. Były i są również 

negatywne komentarze, o czym także należy 

wspomnieć. Najczęściej są to głosy złości, że 

publicznie piszę o sprawach, o których pisać 

się nie powinno. Cóż, liczyłem się z tym i daje 

wypowiedzieć się takim osobom, o ile nie są to 

anonimowe konta, tworzone tylko po to, aby 

tchórzliwie napisać złośliwy komentarz. 

Odpowiedzialność za słowo to kwestia 

podstawowa, dlatego to co piszę, tworzę jako 

Marcin Burski. 

     Prowadząc w wolnym czasie portal i gazetę 

zaznałem dużego przywileju. Poznałem przez 

ten czas wiele ciekawych osób, miejsc w 

których zapewne nigdy bym nie był. Posiadam 

w swoich archiwum wiele zdjęć, opisów miejsc 

o których nikt jeszcze nie powiedział. Może 

przyjdzie kiedyś czas, że podzielę się tym 

wszystkim. Nie zawsze jednak starcza na 

wszystko czasu i muszą to Państwo zrozumieć. 

Przez ten czas nauczyłem się, że trzeba 

czasami odpowiednio wcześniej wstać, napisać 

tekst, aby móc wykonywać swoje obowiązki 

zawodowe i rodzinne. Przyszło to jednak z 

czasem, a bywało różnie. Czasami człowiek 

czuł się bardzo zmęczony. 

     Dwa lata minęły szybko i intensywnie. 

Pisząc to wszystko pamiętam się dwa lata 

temu i myślę, jakby to było wczoraj, a z nami 

szmat czasu i poruszonych spraw. Dziś mam 

wewnętrzną satysfakcję, że Urząd Miejski 

dorobił się strony, fanpage’a prowadzonego na 

etacie, portal jaworzynka.info odzywa się z 

różną częstotliwością, ale odzywa, SOKiBP 

zaczął nawet interesować się naszą historią. To 

wszystko cieszy i daje nadzieję na pluralizm, 

choć w małym stopniu. Nasza gmina zasługuje 

na taką troskę i odkrywanie jej. Zmarnowany 

czas kiedy nie robiło się nic bo nie było 

konkurencji zrobił bardzo dużą wyrwę w naszej 

społeczności, którą należy zasypywać. 

     Kiedy zaczynałem swoją społeczną pracę 

byłem pogardliwie nazywany redaktorem 

naczelnym. Dziś ten przydomek niejako 

przyrósł do mnie mimo, że wcale się tak nie 

czuję. Redaktorem jest się na etacie, ja robię 

to pro bono – dla mieszkańców. Nie wiem ile 

jeszcze przede mną z tą fascynującą przygodą. 

Mogę jednak obiecać, że dopóki prowadzę 

Wieści Gminne będę to robił uczciwie i z 

szacunkiem dla naszych mieszkańców. 

Wieści Gminne obchodzą drugie urodziny! [WSPOMNIENIE] 

     30 grudnia 2018 roku Wieści Gminne 

rozpoczęły swoją działalność. Przy tej 

okazji chciałbym podzielić się swoją 

refleksją na temat ich powstania. 

     Zimowe grudniowe popołudnie 

kończące rok było startem Wieści 

Gminnych. Najpierw był to ogólnodostępny 

blog, później dedykowana strona 

internetowa, od roku wychodzi również 

wydanie papierowe. Trzeba się jednak 

cofnąć do początku i zakreślić jak 

przedstawiały się wtedy realia. 

       Strona Urzędowa nie dawała nam 

żadnych   sensownych   informacji,   portal 

jaworzynka.info prowadzony przez Dyrektora 

SOKiBP Sylwestra Bartczaka mimo, że istniał, w 

tamtym momencie nie nadawał od 

przynajmniej roku, gazeta urzędowa była 

festiwalem zdjęć burmistrza. Nie było portalu, 

medium, które dałoby gminie oddech świeżości 

i ważnych dla nas informacji. Była to dla mnie 

niepokojąca konstatacja, która dała impuls do 

działania. 

     Kiedy usiadłem pierwszy raz do napisania 

kilku słów wstępu na blogu nie miałem 

wyklarowanej polityki, co do kierunku swojej 

pracy. Wiedziałem tylko, że w miarę możliwości 

chcę  poruszać  wszystko  czym żyje  gmina  bez 
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     3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych. Przy tej okazji 

porozmawiałem z Michałem Dyderskim – 

mieszkańcem naszego miasta, który swoją 

postawą pokazuje, że niepełnosprawność nie 

musi wcale ograniczać. 

     O niepełnosprawności można pisać i mówić na 

wielu poziomach, poruszając różne aspekty. Trzeba 

jednak uczciwie powiedzieć, że kwestia ta dla 

wielu jest już na wstępie tematem tabu, który 

często wolimy pomijać i spychać na margines 

myślenia. Konsekwencją tego są sytuacje, kiedy 

czasem nie wiemy jak zachować się wobec takiej 

osoby. Jak ją traktować? Jak zwykłego, 

przeciętnego człowieka, czy może ze szczególną 

troską i współczuciem? Pojawia się tu również inny 

aspekt. Jak docierać i rozmawiać z osobami i ich 

rodzinami, którzy próbują przystosowywać się do 

nowych, często nieoczekiwanych warunków. 

Procesy, o których mowa przebiegają różnie w 

zależności od człowieka i niepełnosprawności, z 

jaką się zmaga. Trzeba jednak pamiętać, że bez 

względu na wszystko,  są to trudne walki, które 

trzeba stoczyć i przejść, aby móc funkcjonować w 

społeczeństwie. Nasza pomoc, zrozumienie i 

pomocna dłoń dla wielu może być nieoceniona, z 

czego może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. 

     Dzisiejsza rozmowa ma za zadanie choć trochę 

poskromić „demony” jakie ogniskują się wokół 

tych trudnych, ale ważnych spraw. Być może 

pomoże ona również wszystkim tym, którzy walczą 

ze swoją niemocą i szukają natchnienia do pracy 

nad sobą. W naszej Gminie jest wielu 

niepełnosprawnych, którzy być może czekają na 

takie słowa od człowieka, który zna ich problemy 

bo sam się z nimi boryka. Liczę na to. 

     Rozmowa o niepełnosprawności nigdy nie jest 

łatwym tematem. U ciebie ta sprawa była kwestią 

wypadku. Pamiętasz jak to się stało? 

Kiedy obudziłem się na oddziale intensywnej terapii 

nie wiedziałem co się stało, nie pamiętałem 

praktycznie nic. Wiedziałem, że coś się wydarzyło 

„na motocyklu” i to, że niestety nie byłem sam. Z 

upływem kolejnych dni przypominałem sobie co 

robiliśmy przed, ale samego zdarzenia i tego co się 

stało w feralnej chwili nie pamiętałem. Dziś to 

jedynie jakaś migawka ze szpitala kiedy 

zobaczyłem siostrę. 

     Zdawałeś sobie wtedy sprawę jak ten wypadek 

wpłynie na twoje życie? 

Leżąc w szpitalu i posiadając telefon z dostępem do 

Internetu czytasz i dość szybko uświadamiasz sobie  

„To odruch serca i obowiązek”. Radni u potrzebujących i samotnych 

     Radni Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Grażyna Bugajska, Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor i 

Mariusz Więcek odwiedzali samotnych i potrzebujących mieszkańców naszej gminy 

przekazując świąteczne paczki. 

     Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia odbyły się w specjalnej atmosferze związanej z 

epidemią koronawirusa. Mimo, że za nami Święta Wielkanocne w podobnych okolicznościach to 

wydaje się, że te grudniowe  mają w sobie więcej ładunku bliskości, potrzeby rodziny i wyczulenia 

na pamięć o drugim człowieku. Smutne jest to, że nie wszyscy mogą poczuć te potrzebne 

przymioty. Można jednak próbować choć w małej części, w swoim najbliższym otoczeniu 

zmieniać to. To szlachetna postawa, która może nie zawsze wróci tym samym, ale na 

pewno da dużo satysfakcji i spełnienia. 

     Radni Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Grażyna Bugajska, Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor i 

Mariusz Więcek nawiedzali przed świętami samotnych i potrzebujących mieszkańców naszej 

gminy przekazując świąteczne paczki zakupione z własnych środków. To podobna akcja jaką 

przeprowadzili już wcześniej przed świętami Wielkanocnymi. 

     O wspomnianą akcję zapytałem radnego Marcina Kantora: "To już kolejna tego typu 

inicjatywa, którą organizujemy z własnych środków.  To odruch serca i obowiązek a także 

odpowiedzialności za drugiego człowieka. Tak to rozumiem i takie zasady nam przyświecały. 

Zorganizowaliśmy się jako grupa radnych aby mieć pewność, że paczki dotrą do naprawdę 

potrzebujących. Z jednej strony cieszy kiedy widzi się uśmiechniętego człowieka, czującego, że nie 

jest zapomniany, że pamięta się o nim, ale z drugiej strony jest smutnym, że w naszej społeczności 

jest jeszcze wielu ludzi, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Nasi mieszkańcy wiedzą, że 

zawsze opowiadamy się po stronie ludzi i nadal będziemy w ten sposób działać, aby powierzo-

ne zaufanie nie zostało wytracone". 

     Mały gest pokazujący niewymuszoną troskę o najbardziej potrzebujących jest dowodem, że 

można działać i pomagać, jeżeli tylko chcemy. To ważny apel i memento dla nas wszystkich, 

którzy również chcieliby jakoś pomóc drugiemu człowiekowi. Bez wątpienia czas świąteczny 

powinien temu sprzyjać. 

w jakiej jesteś sytuacji. Jestem osobą, która 

dość twardo stąpa po ziemi, miałem 

działalność gospodarczą i zobowiązania 

związane z prowadzeniem jej, dlatego jak 

tylko zacząłem w miarę racjonalnie myśleć, 

od razu miałem plan, co dalej mogę robić, 

żeby jakoś funkcjonować. 

     Czy człowiek niepełnosprawny jest w 

stanie do końca pogodzić się ze swoją 

niepełnosprawnością? 

Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, to 

wszystko zależy od naszej „głowy”. Sam 

pomimo tego, że w miarę sobie radzę i 

zaakceptowałem swoją sytuację, to nie wiem 

czy do końca się z nią pogodziłem. 

     Mimo twoich ograniczeń jesteś bardzo 

aktywny. Cały czas rozwijasz się i realizujesz 

swoje zamierzenia. Czy była to kwestia 

procesu do „przetrawienia”, czy od początku 

wiedziałeś, że trzeba przestawić się na inny 

tryb i nadal czerpać z życia?   

Tak jak już wcześniej mówiłem, u mnie to był 

raczej szybki proces porównując siebie do 

innych osób po wypadkach, które poznałem. 

Chociaż moje plany powypadkowe mocno się 

zmieniły to staram się nie stać w miejscu, mam 

nowe pasje, które staram się rozwijać. Jednak 

po wypadku miałem okres, w którym nie 

chciałem wychodzić z domu do ludzi, na 

szczęście to szybko minęło. 

     Pochwal się nam czym aktualnie się 

zajmujesz. Uprawiasz jakiś sport? 

Aktualnie staram się rozwijać swoje nowe 

„zajawki” tzn. latam dronem, robię filmy, uczę 

się animacji. Bardzo zainteresowałem się tym 

tematem i z tym też planuję swoją przyszłość, a 

co do sportu to gram w koszykówkę na wózkach 

w Górniku Wałbrzych. 

     Jak wygląda życie niepełnosprawnego w 
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społeczeństwie? Czy miasta, miejsca, które powinny być ogólnodostępne są zawsze dla ciebie 

dostępne? Czy w twoim przekonaniu proces likwidowania barier architektonicznych jest faktycznie 

widoczny? 

Jest lepiej bo praktycznie każdy nowy obiekt jest dostosowany do takich potrzeb. Niestety gorzej 

sytuacja wygląda w przypadku starych obiektów. Tam trzeba liczyć na dobrych ludzi wokół, których 

na szczęście nie brakuje i dużo osób chce pomagać. Analogicznie można powiedzieć o miastach: w 

tych dużych jest lepiej, patrząc chociażby na same chodniki są równe, mają łagodne zjazdy itp., a w 

małych miasteczkach jak np. Jaworzyna sytuacja wygląda trochę inaczej, na szczęście jestem dość 

sprawnym wózkowiczem i radzę sobie. 

     Jak rozmawiać z człowiekiem, którego dotknęła niepełnosprawność i nie widzi przed sobą 

przyszłości? Co chciałbyś powiedzieć wszystkim tym, którzy aktualnie borykają się z oswajaniem 

swojej niepełnosprawności? 

Zawsze mogło być gorzej, trzeba nauczyć się myśleć pozytywnie i dostrzegać dla siebie szansę 

pomimo ograniczeń. Wszystko można oswoić. Ja po wypadku trafiłem na dobrych ludzi z Fundacji 

Aktywnej Rehabilitacji. Kiedy leżałem w szpitalu przyjechał do mnie Krzysiek – chłopak z 

czterokończynowym porażeniem, czyli nie dość, że nie rusza nogami i jeździ na wózku, to jeszcze ruch 

i siła jego ramion, dłoni był mocno ograniczony, a on przyjechał do mnie sam samochodem, 

wypakował wózek i rozmawiał. Takie spotkania motywują do działania, pokazują, że wszystko zależy 

od nas, od naszego nastawienia. 

Dziękuję za rozmowę. 

     Tajemnicza żelbetonowa „jama” w 

Pasiecznej, której przeznaczenie stało pod 

dużym znakiem zapytania odkrywa swoje 

prawdopodobne przeznaczanie, które nie 

jest wcale takie oczywiste. 

      O tajemniczej żelbetowej konstrukcji 

pośrodku pola w Pasiecznej, lokalnej zwanej 

„jamą” pisałem wiosną na stronie Wieści. Był 

to dla mnie bardzo interesujący przykład 

miejsca w naszej gminie, które mimo swojej 

tajemniczości i niestandardowego wyglądu 

nie doczekało się opisu, podsumowania czy 

próby rozwikłania jego zagadki. Czas i rzucone 

„ziarno” w tej sprawie zakiełkowało i udało 

się ustalić prawdopodobne przeznaczenie 

tego małego, zagadkowego budyneczku. 

     Przypomnijmy, że opisywana „jama” to 

mały, żelbetowy obiekt ziemny pośrodku 

dużego wgłębienia w jednym z pól z małym 

pomieszczeniem w środku. Patrząc na okolicę 

dziwi jego umiejscowienie i sam kształt. Teorii 

na temat tego miejsca było dużo, łącznie z 

tymi fantastycznymi, które mówiły, że to tylko 

zachowany fragment większej konstrukcji, a 

całość to schron, który ciągnie się aż do stacji 

kolejowej w Jaworzynie Śląskiej. 

     Dzięki pomocy dwóch mieszkanek 

Pasiecznej udało się mi nawiązać kontakt z 

byłym już mieszkańcem tej wsi, pamiętającym 

jak to miejsce wyglądało i do czego służyło w 

czasie, kiedy jego wygląd był diametralnie 

inny niż obecnie. Według relacji wskazanego 

mieszkańca „jama” w Pasiecznej była 

strzelnicą wybudowaną przez niemieckich 

mieszkańców tej wsi. Opisany lej w którym 

znajduje się żelbetowy obiekt był kiedyś dużo 

głębszy. Rosła tam murawa, i mimo, że całość 

nie miała wymiarów boiska, służyło ono 

właśnie za boisko dla dzieci. Ogólnie było to 

miejsce wdzięcznych zabaw ze względu na 

swój wygląd. Wszystko wskazuje na to, że 

sam budynek był konstrukcją naziemną, 

służącą do ochrony przy strzelaniu. Dziś to 

konstrukcja zarośnięta trawą. 

      Wszystko zmieniło się, kiedy w Pasiecznej 

powstało boisko w pobliżu rzeki Pełcznicy i 

lasu, a sama jama i lej stał się obiektem, który 

sukcesywnie był zasypywany i jego charakter 

diametralnie się zmienił. Jest to relacja 

mieszkańca i jego matki, którzy dokładnie 

pamiętają to miejsce. Kobieta ponadto 

doskonale znała polsko – niemieckie 

realia wsi. 

     „Jama”, teraz można powiedzieć strzelnica, 

to kolejny kamyczek w odkrywaniu miejsc na 

mapie naszej gminy, które wcześniej nie były 

usystematyzowane i opisane a stanowiły 

mocno o danej wsi i jej mieszkańcach. 

„Trzeci świat” w centrum „fasadowego wszechświata” 

     Do redakcji Wieści odezwał się jeden z 

czytelników, który, jak napisał, chce pokazać 

jeden z „jaworzyńskich absurdów”. 

     Gdyby jakaś ekipa filmowa potrzebowała 

plenerów, mających ukazać starą, opuszczoną 

lokalizację na potrzebę filmu grozy, nasze 

miasto mogłoby skutecznie iść w te szranki i 

dać coś od siebie. Człowiek odpowiedzialny za 

ewentualne zdjęcia do produkcji byłby 

zadowolony. Mowa tutaj o jednej z 

lokatorskich bram przy ul. Powstańców, 

mieszczącej się na tyłach nowo 

wyremontowanego Urzędu Miasta, który od 

jakiegoś czasu jest „nowym dzieckiem” na 

służbie pokazywania „zawrotnego tempa” 

rozwoju naszej gminy. 

     Ten wcale niehumorystyczny wstęp 

podyktowany jest sytuacją jaka tam panuje, 

co jak słusznie zaznaczył jeden z 

mieszkańców, mieści się w granicach absurdu. 

Wyremontowane wejście, z ornamentem nad 

drzwiami może wskazywać na schludne 

pomieszczenia, logicznie idące za nową 

fasadą. Wystarczy jednak otworzyć wejściowe 

drzwi, aby cała groza i absurd wylała się na 

nas potokiem. Brudne, odrapane ściany, drzwi 

na konkretnych piętrach, które już dawno 

przestały spełniać swoją funkcję to tylko 

niektóre z problemów jakie tam znajdziemy. 

Ogląd na sytuację dają zdjęcia przekazane 

przez mieszkańca, które mówią więcej niż 

tysiąc słów. 

     Podobnych obrazów w naszej gminie 

znajdziemy więcej i nie jest to żadne odkrycie. 

Znane są nam enklawy zapomnienia przez 

władze, czy to na wsi, czy w mieście, których 

problemy nie są uwzględniane i rozwiązywane 

od lat. Nie można tu mówić o braku finansów 

jeżeli problem nie urósł w krótkim czasie, 

tylko są to wieloletnie zaniedbania. W sytuacji 

przy ul. Powstańców uderza dodatkowo fakt, 

że problem dotyczy nowego Urzędu 

Miejskiego, który przecież tak cieszy oko na 

zewnątrz. Nie o wygląd jednak chodzi, a o 

godne, schludne warunki do życia, które nie są 

już dziś wygórowanym wymaganiem i 

standardem. Zwykłe pomalowanie, 

odświeżenie opisywanej klatki schodowej dało  

Strzały w Pasiecznej czyli 

powrót na tajemniczą Jamę 

 

by już namacalny efekt. Problem w tym, że 

klatka jest na tyłach Urzędu, mało osób tam 
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mi wypełnialiśmy gazetę. Problemy i 

zdarzenia ogólne pokazywaliśmy przez 

pryzmat sytuacji w naszej gminnej 

społeczności. Użyłem słowa „pokazywaliśmy”, 

bo chciałbym podkreślić, że wielu ludzi 

pomagało mi w tworzeniu tej gazety. 

Nieżyjący już pan Gabrysiak pisał o szachach, 

pan Antoni Szewczyk pisał mi o kolarzach, 

pan Grzegorz Bukała o piłce nożnej. Dawali 

mi teksty do redagowania, bo zadaniem 

redaktora gazety lokalnej jest przysposobić do 

publikacji teksty tworzone przez 

nieprofesjonalistów. Ale wartość tych tekstów 

polegała na odpowiadającej realiom treści, 

fachowym ujęciu i spojrzeniu na temat z 

pasją! Wszystkim współpracującym z gazetą 

chcę tu gorąco podziękować. 

     Muszę zadać teraz trudniejsze pytanie, ale 

nie da się od niego uciec, rozmawiając o tej 

gazecie. Jak wyglądała kwestia poruszania 

się Pana w polityce lokalnej jako redaktora 

gazety? 

To jest chyba najtrudniejszy problem gazet 

lokalnych polegający na tym, że urzędy miast 

po prostu dają na to pieniądze. To sprzężenie 

jest trochę paraliżujące, trochę przeszkadza, 

ale zawsze starałem się to robić na swój 

własny sposób. Rozmowy z burmistrzami, 

dyrektorami czy innymi osobami ważnymi z 

punktu widzenia samorządu starałem się 

prowadzić tak, żeby ujmowały sprawę jak 

najbardziej obiektywnie. Podam konkretny 

przykład. Przyjechała kiedyś do Jaworzyny na 

reportaż telewizja i włodarze mieli wtedy do 

mnie trochę pretensji. Bo ludzie podczas tego 

wydarzenia ośmielili się, zadawali trudne 

pytania, z punktu widzenia władz 

niewygodne. Powstał artykuł, w którym 

znalazły się zarówno te trudne pytania, jak i 

tłumaczenia samorządowców. 

     Miał Pan wolną rękę przy pisaniu? 

Różnie bywało. Kiedy proszono nas, aby coś 

wyeksponować, to pokazywaliśmy to, ale z 

drugiej strony też nie chcieliśmy, żeby w tym 

wszystkim była jakaś nachalna propaganda, 

chwalenie. Trudnym momentem były wybory 

samorządowe, bo przecież ci ludzie, którzy 

wtedy dzierżyli stery władzy, mieli własne 

plany wyborcze. Mogli mówić, że „płacimy, to 

wy nas trochę podlansujcie”. Wychodziłem 

jednak z założenia, że to nie jest tak, że oni 

płacą, tylko podatnicy, czyli mieszkańcy płacą 

za to, aby ta gazeta się ukazywała. Przyjąłem 

taką zasadę i na pewno widać to w każdym 

wyborczym numerze gazety – wszyscy 

kandydaci, nieważne z jakiej opcji, mieli 

możliwość się wypowiedzieć. Chodziłem 

wtedy do każdego kandydata osobiście, nikt 

nic nie przynosił mi sam. Uchodziłem się po 

całej gminie za wszystkimi kandydatami, żeby 

coś mi powiedzieli. Zdarzyły się chyba dwa 

przypadki, kiedy mi odmówiono. W każdym 

razie to była ciężka robota, bo kandydatów 

było  zawsze kilkudziesięciu, ale zasada         
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zagląda więc nie ma sensu zbytnio się 

angażować. 

Sytuacja opisywanej klatki schodowej na 

tyłach Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Powstańców niebezpiecznie oddaje fasadowe 

zarządzanie naszą gminą. Więcej, może być 

jego alegorią, która może służyć za dobry, 

opisowy przykład tego, co nas otacza. 

Imponująca fasada, która ma dawać złudzenie 

dobrobytu, w środku, kiedy chodzi o 

człowieka urągające warunki i nie zauważanie 

problemu. 

     Aktualnie czytany tekst opublikowany 

został najpierw w wydaniu internetowym 

Wieści Gminnych 16 grudnia 2020 roku. Jego 

wydźwięk był na tyle duży i skłaniający do 

większej refleksji, że na jego kanwie a także  

po opiniach mieszkańców dotyczących 

bierności radnego z tego okręgu, 22 grudnia 

2020 roku radny Sebastian Grajaszek 

wystosował w tej sprawie interpelację z 

prośbą o pilny remont  opisywanego miejsca. 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego można 

potraktować jako erratę do sprawy i 

stanowisko tej instytucji. 

    Urząd Miejski w skrócie napisał, że 

problemy mieszkaniowe naszej gminie są 

spore, a na wspomnianą klatkę schodową 

wydano już sporo pieniędzy. Nie mniej jednak 

mieszkańcy po konsultacjach będą mieć 

szansę odnowienia klatki schodowej we 

własnym zakresie w zamian za ulgi czynszowe. 

Całość interpelacji radnego i odpowiedź 

Urzędu Miejskiego można przeczytać w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 „Przyjechała kiedyś do Jaworzyny na reportaż telewizja” – rozmowa z 

Jackiem Czarnikiem [cz. 2] 

     Mówiąc o latach 90-tych w naszej Gminie 

pierwsze co przychodzi do głowy to gazeta 

„U nas”. Dziś druga 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 okres lat 90-tych. Lata 1992 – 1999 

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. Kiedy dziś czyta się te 

teksty, wydaje się, że aby dawać ludziom 

nadzieję w tych niełatwych 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. 

     W poprzednim numerze mogliście Państwo 

przeczytać pierwszą część tej rozmowy. Teraz 

oddaję jej drugą odsłonę: 

     Wrócę jeszcze raz do spraw poruszanych 

przez Pana w gazecie. Czytając ją i znając 

nawet   pobieżnie   tamtą   politykę   i   tamte  

czasy, prawie w każdym numerze można 

znaleźć odniesienia do sytuacji 

ogólnokrajowej. Czy to wybory prezydenckie, 

czy rozmowa z anonimową rodziną 

bezrobotnych. Chciałem zapytać czy było to 

zamierzone, czy wynikało po prostu z sytuacji 

w jakiej Jaworzyna również się znajdowała? 

Wynikało to z faktu, że Jaworzyna również żyje 

problemami ogólnymi. Jeśli są wybory 

ogólnokrajowe, to wydawało mi się, że 

czytelnika będzie interesować, jak my 

wyglądamy na tle kraju. Po wyborach 

prezydenckich naturalne wydaje się 

poinformowanie, kogo mieszkańcy Jaworzyny 

wybrali (lub wybraliby) na głowę państwa. 

Kiedyś wykorzystałem okazję, że do do I 

Liceum w Wałbrzychu przyjechał Adam 

Michnik. Podczas spotkania, a był to czas 

przed wyborami prezydenckimi, poszedłem do 

niego i zapytałem wprost, dlaczego ludzie 

mają w tych wyborach w ogóle wziąć udział. 

On odpowiedział: „(…) Jeżeli ktoś czuje się 

niekompetentny, to lepiej moim zdaniem żeby 

wcale nie poszedł, niż ma pójść i głosować na 

Leppera, dlatego, że podobają mu się jego 

zęby” (śmiech). Michnik dla wielu jest postacią 

kontrowersyjną, ale jest postacią, dlatego 

uważałem, że zdobycie jego głosu, specjalnie 

dla jaworzynian, ma sens… To co się działo w 

kraju miało oczywiście wpływ na treści, który- 
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była według mnie dobra. Ekipa rządząca 

musiała się pogodzić z tym, że pokazujemy 

wszystkich. Krótko mówiąc, gazeta miała być 

dla mieszkańców. Nie było to łatwe, bo różnie 

bywało, ale starałem się tego dochować. 

Przypomina mi się tu kolejna kwestia, sprawa 

wysypiska w Nowym Jaworowie, temat bardzo 

kłopotliwy. Dlatego tekst, który napisałem był 

tak obszerny. Widziałem wtedy tylko jeden 

sposób, żeby pokazać to naprawdę. To znaczy 

poszedłem na sesję Rady Miejskiej i spisałem 

wszystko, co ludzie mówili, i jedni i drudzy. 

     Nierozerwalną częścią gazety były również 

sprawy naszej parafii i spotkania z ś.p. 

Księdzem Kanonikiem Janem Czajką. Jak Pan 

to wspomina? 

Na pewno autorytet księdza Czajki miał tu 

bardzo duże znaczenie. Nie wiem z czego się to 

brało, ale rzeczywiście był on przykładem 

księdza, który wzbudza szacunek, do którego 

ludzie się odwoływali. Ksiądz Czajka był 

kapitalnym rozmówcą, mówił bardzo 

zajmująco, dodatkowo posługiwał się piękną 

polszczyzną. 

     Proszę opowiedzieć o tych spotkaniach… 

Ksiądz Czajka podchodził do nich bardzo 

naturalnie. Witał mnie zawsze z dużym 

szacunkiem. Widać było, że chce za 

pośrednictwem gazety powiedzieć parafianom 

ważne kwestie. Pamiętam, jak bardzo ujął się 

np. za ciężko chorymi, których księża 

odwiedzają. Mówił, że nie są tylko po to, żeby 

im dawać komunię, ale że oni pracują na rzecz 

całej parafii. Tłumaczył z przejęciem, że ci ludzie 

modlą się za przechodniów, kiedy oglądają ich 

przez okno to, że oni też coś dla nas robią. 

Chciał wpływać właśnie w taki sposób na 

społeczność, chciał ją kształtować, edukować, 

dawać do zrozumienia. To było kapitalne i 

ludzie to wyczuwali, wiedzieli, że to jest ktoś, 

kto realnie troszczy się o wspólnotę. 

     Artykuł, gdzie ksiądz Czajka oprowadza po 

jaworzyńskim kościele, do dziś jest źródłem 

wielu ciekawych informacji. Pamięta Pan 

tamtą wycieczkę? 

Pamiętam doskonale jak namówiłem go na nią. 

Na początku był troszeczkę zdezorientowany, 

nie wiedział, na czym ma to polegać. Szybko 

jednak przejął inicjatywę i jak zwykle zaczął 

opowiadać z wielką naturalnością o tym, co dla 

niego ważne. Przyszedł po cywilnemu, z laską 

bo ciężko mu było już wtedy chodzić. Stanęliśmy 

przy ołtarzu głównym i ksiądz nagle energicznie 

odgiął obrus. Podniósł go i klepnął ręką w 

środek ołtarza, mówiąc: niech pan popatrzy, tu 

jest relikwia, to właśnie całujemy podczas mszy. 

Pokazywał mi rzeczy o których wielu z nas nie 

wie. Robił to z taką swobodą, świetnie 

opowiadał, był wyjątkowy w tych kontaktach. 

     Sprawy parafii były przez Pana bardzo 

poważnie traktowane. Skąd to się brało? 

Wydawało mi się, że takie osoby jak ksiądz 

Czajka muszą istnieć w tym przekazie. Nie 

można pomijać kogoś o takim autorytecie. 

Trzeba jasno powiedzieć, że skoro duża część 

mieszkańców lokuje swoje myślenie wokół 

Kościoła, to nie można tego lekceważyć. 

Dlatego w pewnym momencie zaczęliśmy 

drukować dodatek „U Nas w Parafii”. Był on 

w całości redagowany przez Basię 

Świżewską. Uznaliśmy, że to jest potrzebne 

ludziom. Zawsze (już wtedy od księdza 

proboszcza Janusza Stokłosy) dostawaliśmy 

różne ogłoszenia i to wychodziło razem z 

normalnym numerem jako dodatek o 

sprawach parafialnych, co również, jak 

popatrzy się wstecz, dobrze się sprawdziło. 

     Pamięta Pan jakąś niezwykłą przygodę 

związaną z gazetą „U Nas”? 

Tak, było ich wiele, ale jedna zapadła mi 

mocno w pamięć i zawsze sprawia mi dużo 

radości. Jest to przykład, jakie są wśród nas 

niezwykłości, z których często nie zdajemy 

sobie sprawy. Mam tu na myśli sprawę 

Ślesina. Nieżyjący dziś już pan Zygmunt 

Krzaczek, który prowadził kiosk z gazetami, 

powiedział mi kiedyś, że są u nas ludzie, 

którzy podkuwali gęsi. W pierwszej chwili 

pomyślałem, że to żart, ale dzięki 

poszukiwaniom, dowiedziałem się, o co 

chodzi. Otóż po wojnie osiedlali się w 

Jaworzynie ludzie z różnych stron Polski. 

Przyjechali tu także osadnicy ze Ślesina, 

miasteczka w pobliżu Konina. Ślesiniacy 

słynęli z dwóch rodzajów działalności. 

Mieszkali tam m.in. handlarze pierza, którzy 

wynaleźli osobliwy sposób transportowania 

gęsi na duże odległości. Gęsi na szlaku, co 

naturalne, raniły sobie nogi. Handlujący 

pierzem ślesiniacy przepędzali stado przez 

smołę, która zastygając tworzyła swoiste 

podkowy. To byli właśnie ci kowale gęsi. 

Drugą osobliwą grupą byli malarze świętych 

obrazów, którzy sprzedawali swoje dzieła 

jako domokrążcy. Co ciekawe, posługiwali się 

osobliwym, wymyślonym, własnym językiem. 

Chcieli w ten sposób chronić swoje 

zawodowe i handlowe tajemnice. Okazało, że 

rzecz była badana naukowo i w Bibliotece 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu można 

wypożyczyć specjalny słowniczek tej 

ślesińskiej mowy. Poszedłem do jednego z 

jaworzynian ze Ślesina z wódką. Opowiadał 

mi ciekawe rzeczy. Mówił na przykład, że 

kiedy przyjechał do Jaworzyny zaraz po 

wojnie, to zobaczył miasto pełne 

fortepianów. Na ulicach wszędzie były 

powystawiane pianina czy fortepiany. On już 

pamiętał ze ślesińskiego „slangu” tylko kilka 

słów. Napisałem wtedy duży artykuł o tych 

imigrantach ze Ślesina i zatytułowałem go po 

ślesińsku: „Przyjardolili bitu z kielca Ślesin” 

(co  po  naszemu  znaczy:  „Przyjechali  tu  z  

Miasta Ślesin”). 

     Czy gazeta dla Pana była dziełem 

skończonym? Stwierdził Pan, że napisał już 

wszystko, co chciał przekazać i na tym 

skończył? 

Nie, absolutnie nie. Tematów do pisania 

byłoby jeszcze sporo. Te tematy, jak 

mówiłem, rodziły się same, przynosiło je 

życie. Dostałem na przykład informacje o 

mieszkańcu Jawornika, który jest 

rzeźbiarzem. Pojechałem do niego i 

powstała ciekawa rozmowa o jego talencie 

artystycznym. Innym razem dostałem 

„cynk”, że jakiś człowiek ze Starego 

Jaworowa co jakiś czas próbuje rejestrować 

stworzone przez siebie pojazdy. To były 

podobno jakieś mechaniczne osobliwości i w 

urzędzie mieli problem z rejestracją, bo nie 

wiadomo było, do jakiej kategorii taką 

maszynę zakwalifikować. Temat mi się 

spodobał, dlatego pojechałem sprawdzić, co 

i jak. Kiedy przyjechałem na miejsce, 

okazało się, że dom jest zabarykadowany i 

nic nie dało nawet dobijanie się. To byłby 

fajny artykuł! 

     Czemu przestał Pan robić tę gazetę? 

To było strasznie absorbujące. Byłem jednak 

trochę skazany na siebie. Miałem 

współpracujących autorów, ale niewielu. 

Oprócz pisania, zbierania tematów czekał 

mnie jeszcze skład i korekta. Dodatkowo 

pojawiła się nowa perspektywa dla mnie. 

Razem z koleżanką w Wałbrzychu podjąłem 

współpracę z Olgą Tokarczuk. Olga założyła 

swoje wydawnictwo i zaczęliśmy z nią 

współpracę. Robiliśmy – koleżanka szatę 

graficzną, a ja redakcję tekstu. Kiedy 

kończyłem pracę z gazetą, to mieliśmy już 

na koncie wydaną jedną książkę Olgi. To 

wszystko mocno się rozwijało i 

zaabsorbowało mnie. 

     Jakie to uczucie kończyć takie dzieło? 

Tyle spotkań, tylu ludzi, tyle spraw… 

Mnie było wtedy łatwiej podjąć tą decyzję 

bo pojawiły się okoliczności, o których już 

wspomniałem. Olga to przecież pisarz 

dużego formatu i może w końcu dostanie 

zasłużonego Nobla. [Rozmowa była 

przeprowadzona przed przyznaniem Oldze 

Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla za rok 

2018.] To były na pewno sprawy, które 

rekompensowały mi to, co straciłem. Ale wie 

Pan w całej tej pracy, było za dużo 

chałupnictwa. Robiłem to przecież popołu-

dniami, wieczorami, czy w weekendy… 

     Jak Pan patrzy na tą gazetę z perspekty-

wy czasu? 

Tworzenie tej gazety pozwoliło mi lepiej 

zrozumieć środowisko w którym mieszkam. 

Miałem możliwość rozmów z wieloma 

ciekawymi ludźmi. Historie i ludzie dawali mi 

poczucie spełnienia.  


