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Letarg nie może być stagnacją

     Trzymają Państwo w rękach kolejny, szósty
numer Wieści Gminnych w wersji papierowej.
Wydanie  to  będzie  podsumowywać  luty  i
marzec  tego  roku  w  naszej  gminie.  To,  że
mogę dzielić się z Państwem bezpłatnie swoją
pracą to zasługa prywatnego darczyńcy spoza
terenu  naszej  gminy,  który  pokrywa  koszt
druku  za  co  jestem  mu  wdzięczny.
 Epidemia  i  obostrzenia  nie  odpuszczają.
Wszystko co robimy, czym się paramy w jakiś
sposób  podporządkowane  jest  regułom
pomagającym przetrwać nam w zdrowiu ten
trudny  czas.  Wszelkie  aktywności  ponad
niezbędne  życiowo są  zawieszone.  Letarg  w
jakim trwamy i czekamy z nadzieją na lepszy
czas  może  niektórych  z  nas  zniechęcać  i  w
swoisty sposób rozleniwiać. Wystrzegajmy się
takich tendencji. Nie traćmy wiary i zbierajmy
siły  na  czas  po  wszystkim  tym  z  czym
aktualnie  walczymy.  Nasza  aktywność  i
zaangażowanie  będzie  wtedy  szczególnie
ważne,  aby na  nowo wzmocnić  wspólnotę  i
zacieśnić  poluźnione  więzy.  Pamiętajmy  -
kiedy  działamy,  niesiemy  światło.  Bądźmy
dobrej myśli. Być może wiosna przyniesie nam
nowe  odrodzenie  w  pełnej  sile.
 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.  Zwracam się również do
Państwa z  prośbą,  aby  w  miarę  możliwości
przeczytany numer przekazać dalej,  aby  inni
również  mogli  skorzystać  z informacji  jakich
próżno  szukać  w  przekazie  burmistrza  i
Urzędu Miasta. Nakład gazety jest spory, ale
mimo to dochodzą do mnie informacje, że jest
za  mały  na  potrzeby  naszych  mieszkańców.
Dlatego  dzielmy  się  Wieściami  i
przekazujmy je dalej.
                                                        Marcin Burski

PIENIĄDZE SPALONE W „KOPCIUCHU”

    Projekt z dofinansowaniem do wymiany
źródeł  ciepła  w  naszej  gminie  okazał  się
„klapą”. Szumne zapewnienia,  zaangażowa-
ne pieniądze, na końcu stan nie odbiegający
zasadniczo od zastanego.
     Postawa pro ekologiczna, alarmowanie o
smogu  to  próba  naprawienia  tego  o  czym
wcześniej nie myśleliśmy i powróciło do nas
ze  zdwojoną siłą.  Wszyscy  z  nas  doskonale
znają  gminne powietrze  w  mroźny,  zimowy
dzień,  kiedy  musimy  ogrzewać  domy  i
mieszkania.  „Kopciuchy”  pokazują  wtedy
swoje prawdziwe oblicze,  które  jest  czarne,
duszące  i  utrudniające  funkcjonowanie.
Remedium  na  ten  problem  miało  być
dofinansowanie  do  wymiany  starego,
trującego  źródła  ciepła  i  wymiany  na
ekologiczne,  które  będzie  służyć  na  długi
czas.  Była  to  intratna  propozycja  dla
niezdecydowanych,  ponieważ  wymiana
ogrzewania  pokrywając  go  w  całości  z
"własnej kieszeni" to kosztowne wyzwanie i
nie  każdego  na  to  stać.  Projekt  ruszył,  był
bardzo  chętnie  proponowany,  apetyty
mieszkańców  zostały  rozbudzone.  Pierwsze
koszty  zostały  zaangażowane.  Wykonanie  i
przyznanie  środków  pokazało  prawdziwe
oblicze  sprawy,  czyli  ciągły  nad  stan
„kopciuchów” i rozczarowanie mieszkańców.
Trzeba tu jednak wyjaśnić i usystematyzować
pewne  kwes e,  aby  sprawa  była
maksymalnie jasna.
    Nasza Gmina uczestniczyła w projekcie pod
nazwą:  Wymiana  wysokoemisyjnych  źródeł
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
na    terenie   wybranych    gmin   Aglomeracji

Wałbrzyskiej.  Dzięki  temu  mieszkańcy  mogli
otrzymać dofinansowanie do wymiany pieców
z  „kopciuchów”  na  bardziej  ekologiczne.
Według  danych  zawartych  na  stronie
internetowej  projektu  zainteresowanie  w
Gminie  Jaworzyna  Śląska  było  ogromne  –
złożono  aż  132  wnioski  na  łączną  kwotę
prawie 2,2 mln zł. Po weryfikacji  wniosków i
uwzględnieniu puli przeznaczonej dla naszych
mieszkańców  okazało  się,  że  do  grantu
zakwalifikowano  tylko  14  (!)  wniosków  a
szczęśliwcom  zostanie  wypłacona  łącznie
kwota „zaledwie” 241 388,01 zł.
     Dla porównania w projekcie bierze udział
15  jednostek samorządu  terytorialnego  a na
tą  chwilę  mniej  od  naszej  Gminy  udzielono
wsparcia  tylko  Gminie  Walim.  Co  warte
podkreślenia  np.  Gmina  wiejska  Świdnica
dofinansuje 45 grantów na ponad 900 tys. zł,
Marcinowice 70 wniosków na ponad 1,3 mln
zł.
     Jak udało mi się ustalić, wiele osób, które
składały  wniosek,  zaciągnęło  wcześniej
kredyty  w  bankach  sądząc,  że  otrzyma
dofinansowanie.  Ponadto  aby  mieć  szansę
otrzymania  grantu  niezbędnym  było
przeprowadzenie  audytu  energetycznego,
którego koszt wynosił pomiędzy 500 a 700 zł.
Mieszkańcy  mogą  czuć  tutaj  naprawdę duże
zdenerwowanie  i  rozczarowanie  z  powodu
braku  przydziału  grantu  oraz  wydanych
niepotrzebnie  pieniędzy  na  audyt.
  W  mojej  opinii  realizacja  opisanego
dofinansowania  w 10-tysięcznej  Gminie  jaką
jest  Jaworzyna  Śląska  to  kuriozum.  
                                              Cd. na stronie 2 →
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Cd. ze strony 1
Takie tempo oznacza, że z kwes ą wymiany
kotłów  będziemy  zmagać  się  jeszcze  przez
długie lata, o ile nie dziesięciolecia. Czas w tej
kwes i  nie  jest  naszym  sprzymierzeńcem  i
zdecydowanie  gra  na  niekorzyść  nas
wszystkich.  Świadczą o tym wyniki  pomiaru
powietrza,  które  dokonywane  są  w
Jaworzynie Śląskiej. W jasny sposób pokazują
one  jakim  powietrzem  oddychamy.
     Do końca marca gminy mogą dołączać do
programu  Czyste  Powietrze  prowadzonego
przez  Ministerstwo  Klimatu  i  Środowiska.
Zapewne uczyni  to i nasz Urząd a burmistrz
odtrąbi  sukces.  Zasadność  przywołanego
programu  jest  bezdyskusyjna.  Pamiętajmy
jednak  i  nie  dajmy  się  zwieść  szumnym
hasłom.  Czyste  Powietrze  dotyczy  tylko
domów  jednorodzinnych,  wyżej  opisywany
projekt  Aglomeracji  dotyczył  wszystkich
typów  nieruchomości.  Co  z  mieszkaniami,
których u nas w Gminie nie brakuje a to one
są głównymi źródłami smogu? Jedna z szans

została zaprzepaszczona.
     Kwes a smogu, ciężkich oparów unoszących
się  z  kominów  to  problem,  który  jest  bardzo
ważny  i  podnoszony  bardzo  często  przez
mieszkańców  w  kontaktach  ze  mną.
Przysłuchując  się  wystąpieniom  radnych  na
sesjach  często  można  usłyszeć  zatroskanie  tą
sprawą, ale także reprymendy jakie kierowane
są do osób, które nie mają ekologicznego źródła
ogrzewania  i  oskarżane  są  o  całe  zło  w  tej
kwes i.  Wymiana jednak na  inne,  ekologiczne
paliwo ogrzewające to kosztowne rozwiązania,
na które mimo szczerych chęci nie każdego stać.
Opisywana  sprawa  jest  swoistym  "węzłem
gordyjskim", który mimo szumnych zapowiedzi i
obietnic  nie  został  rozwiązany  i  raczej  szybko
nie  trafi  się  żaden  Aleksander  Wielki,  który
przyjdzie  i  go  przetnie.  Wyrażam  szczerą
nadzieję, że moja ponura refleksja w tej sprawie
nie  odnajdzie  umocowania  w  rzeczywistości  i
będziemy  mogli  w  końcu  oddychać  świeżym
powietrzem.  To  bardzo  ważne  dla  nas
wszystkich.

Burmistrz w kolejnej 
radzie nadzorczej

    Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz według
wpisu  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  jest
członkiem kolejnej rady nadzorczej w spółce,
której  głównym  udziałowcem  jest  Skarb
Państwa.
 Burmistrz  Grzegorz  Grzegorzewicz  ciągle
przyzwyczaja nas do tego, że jest człowiekiem
„wielu  talentów”.  Piszę  to  w  cudzysłowie,
ponieważ  przy  opisywanych  sprawach  ciężko
wypowiadać  się  poważnie  używając  takich
słów. Mimo wszystko z racji funkcji publicznej
jaką wypełnia burmistrz warto znać dodatkowe
aktywności  zawodowe naszego włodarza,  aby
mieć pełen ogląd sytuacji  na funkcjonowanie
naszego  samorządu  a  tym  samym  nas  jako
mieszkańców.
  Jakiś  czas  temu  pisałem  opinię,  w  której
zawarłem informację o tym, że od marca 2019
Grzegorz  Grzegorzewicz  jest  członkiem  rady
nadzorczej  spółki  Polski  Tabor  Szynowy  z
siedzibą  w  Katowicach,  będącej  własnością
Skarbu Państwa. Informacja na ten temat jest
aktualna  z  racji  tego,  że  widnieje  nadal  w
Krajowym Rejestrze Sądowym. O całej sprawie
szeroko,  łącznie  z  moimi  przemyśleniami,
pisałem  na  portalu  internetowym  i  trzecim
numerze  Wieści  Gminnych  w  wersji
papierowej. W opinii tej kończąc napisałem, że
w moim przekonaniu  tego typu sprawy będą
postępować progresywnie – nie pomyliłem się.
Warto zapoznać się z tym tekstem ponownie,
ponieważ  w  całości  wpisuje  się  on  w
opisywaną  aktualnie  sprawę,  a  dzisiejsza
informacja  jeszcze  bardziej  to  wzmacnia.
  Okazuje  się,  że  kolejnictwo  to  niejedyna
domena,  w  której  realizuje  się  burmistrz.
Według  Krajowego  Rejestru  Sądowego
Grzegorz  Grzegorzewicz  od  22  października
2020 zasiada w radzie nadzorczej Wałbrzyskich
Zakładów  Koksowniczych  „Victoria”  S.A.
Według  informacji  ze  strony  internetowej
spółki  jej  głównym  udziałowcem  jest  Skarb
Państwa poprzez spółkę Silesia.
    Jest to kolejna spółka, w której wykazuje się
nasz  włodarz.  O  swojej  nowej  aktywności
burmistrz  ma  obowiązek  oficjalnie
poinformować  w  oświadczeniu  majątkowym,
jakie  powinien  złożyć  ustawowo  do  końca
kwietnia tego roku.

Sołtysi z podwyżkami

    Na ostatniej sesji Rady Miejskiej jednym
z  punktów  obrad  było  rozpatrzenie
uchwały  w  sprawie  podwyżek  diet  dla
sołtysów  w  Gminie  Jaworzyna  Śląska.
  Rada  Miejska  obradowała  w  sprawie
uchwały podwyższającej diety sołtysów na
terenie Gminy Jaworzyna Śląska.  Z prośbą
w tej  sprawie  zgłosiła się grupa sołtysów,
która  zawnioskowała  o  rewaloryzację
swoich poborów ze względu na zwiększenie
obowiązków  wynikających  z  ich  funkcji.
  Burmistrz  przed  podjęciem  rzeczonej
uchwały  również  wypowiedział  się  w
podobnym  tonie  mówiąc  o  dużej  i
szanowanej pracy sołtysów, która znacząco
wzrosła  zwłaszcza  w  ostatnim  czasie.  W
sprawie  wypowiedział  się  również
Wojciech  Syntyrz,  który  także  podkreślił
szacunek  do  pracy  w sołectwach,  ale  jak
powiedział,  aktualny  czas,  w  którym
wpływy  do  budżetu  są  niepewne  i  kiedy
musimy rekompensować straty poniesione
przez  lokalnych  przedsiębiorców,  nie  jest 

dobrym  momentem.  Według  radnego sprawę
ewentualnych  podwyżek  należałoby  zatem
przenieść  na  bardziej  stosowny  czas,  kiedy
sytuacja  finansowa  Gminy  będzie  bardziej
stabilna.
    Projekt  uchwały  zakładał  75% wzrostu  do
kwoty 350 złotych.
Za  projektem  zagłosowali  radni:  Artur
Nazimek,  Sebas an  Grajaszek,  Katarzyna
Chmielowiec,  Adriana  Kotów  –  Jędras,
Sylwester  Terpic,  Marian  Gawron,  Arkadiusz
Stelmach,  Romuald  Madaj  i  Barbara  Chromy.
Przeciw  byli  radni:  Wojciech  Syntyrz,  Anna
Szczepniak  –  Jaroszewska,  Mariusz  Więcek  i
Grażyna Bugajska.
Nieobecni byli radni:  Marcin Kantor i Wiesław
Dybeł.
   Przypomnijmy,  że  ostatnia  podwyżka  dla
sołtysów  miała  miejsce  w  2016  roku i  do  tej
pory  dieta  sołtysa  wynosiła  200  złotych.
Dwunastu  sołtysów  oprócz  przegłosowanych
diet otrzymuje 5% od sumy zebranego podatku
rolnego, leśnego i nieruchomości na swojej wsi.
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Regał na znicze stanął na jaworzyńskim cmentarzu„Dobry duch” cmentarza
w Nowicach 

  Na  jaworzyńskim  cmentarzu  stanął  długo  wyczekiwany  regał,  gdzie  można  wymieniać
znicze wielokrotnego użytku.
    Pamięć o  zmarłych  w naszej  kulturze  mimo  narastającego  egoizmu i  orientowania  się
wyłącznie na siebie jest ciągle żywa. 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 wyszedł naprzeciw postawiony
niedawno regał na znicze na naszym cmentarzu. Na wspomniany regał możemy oddać znicze
wielokrotnego użytku z których nie korzystamy a ktoś inny może ich jeszcze użyć do własnych
potrzeb.  W  naszym  najbliższym  otoczeniu  mamy  już  do  czynienia  z  takimi  regałami  m.in
w Żarowie czy Strzegomiu, teraz przyszła kolej na nas.
  Regał  na  znicze  powstał  z  inicjatywy  radnego  Wojciecha  Syntyrza,  który  jakiś  czas  temu
zasygnalizował  jego  potrzebę.  Zakreślił  pomysł  i  wytłumaczył  korzyści  z  tego  płynące,  co
dodatkowo  pomagało  w  zrozumieniu  tej  inicjatywy.  Podkreślił  zalety  ekologiczne.  Jak
wspomniał:  „O szafce  rozmawiałem z prezesem ZUK już w marcu tamtego roku jednak ten
temat  został  odłożony  ze  względu  na  rozpoczynającą się wówczas pandemię koronawirusa”.
     Regał w końcu stanął i już pierwszego dnia jego bytności można było wymienić na nim znicze
co pokazuje,  że  inicjatywa była  potrzebna a ludzie  chętnie  z  niej  korzystają  i  rozumieją  jej
potrzebę.  Należy ufać, że pomysł na stałe wpisze się w nasz krajobraz  i zniczy  do wymiany
będzie coraz więcej. Jest to również dobry czas, aby pomyśleć także o innych nekropoliach w
naszej gminie, gdzie pomysł mógłby się przyjąć. Apeluję również o zachowanie porządku przez
korzystających z tego miejsca.

nych które tam wykonuje, dba również o to,
aby  panował  tutaj  ład  i  porządek.  Jak  sam
mówi:  „Ludzie  myślą  że  ja  tam  tylko
sprzątam,  a  to  wcale  nie  tak.  Początkowo
cmentarz był zdewastowany, zarośnięty i ani
śladu  po  niczym  tam  nie  było.  Musiałem
odkopać  różne  nagrobki,  sklejałem  kawałki
które udało mi się odzyskać. Cmentarz jest już
w dobrym stanie lecz wymaga jeszcze wiele
pracy…”
   Po  pytaniu  co  zachęciło  Pana  Józefa  do
zajmowania się tym miejscem, odpowiedział,
że lubi działać na własną rękę, charytatywnie.
Ponadto  jest  bardzo  wrażliwy  na  krzywdę
ludzką, a jak sam mówi, nie raz zdarzyła się
sytuacja  gdzie  Niemcy  przyjechali  na
cmentarz i wychodzili z niego zapłakani, przez
to  w jakim  był  stanie.  Opowiedział  również
historię w której kobieta ze łzami szczęścia w
oczach  całowała  odnowiony  przez  Pana
Józefa  nagrobek  swoich przodków.  Opiekun
miejsca przyznał, że ludzkie szczęście sprawia
mu dużo radości.
     Pan  Józef   oszacował,   że   na   cmentarzu
zachowało się zaledwie 20% przedwojennych 

nagrobków. Te, które zostały, były zbyt ciężkie
aby można było je unieść i ukraść. W rozmowie
powiedział  że  lubi  czytać  napisy  na  starych
nagrobkach, ponieważ bardzo dużo można się z
nich dowiedzieć. Przedstawił jeden z tekstów na
pomniku  na  którym  było  napisane:  „Tu
spoczywa mój najukochańszy małżonek, ojciec,
teść,  dziadek”  Następnie  ukazane  było
nazwisko,  imię,  data  śmieci  i  „Spoczywaj  w
pokoju”. Niektóre nagrobki posiadają na samym
dole  również  napis  „Do  zobaczenia”  czyli  jak
tłumaczy  Pan Rainsz:  my poszliśmy pierwsi,  a
wy  do  nas  przyjdziecie.  Całą  historię
podsumował  stwierdzeniem,  iż  w mało  której
miejscowości w naszej  gminie takie cmentarze
się  uchowały,  a  jeśli  tak,  to  w bardzo  słabym
stanie  bądź  zostały  zastąpione  aktualnymi
nagrobkami.  Rekonstruując  oraz  pilnując
cmentarza  chce,  aby nasz historyczny  zabytek
był  ukazany  w  jak  najlepszym  świetle,  aby
Niemcy,  których  członkowie  rodzin  tu
spoczywają,  mogli  wspominać to w pełni,  aby
pamięć o nich nie zaginęła.

Tekst, fotografia Aleks Grzywiński
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Milczenie w służbie stanowiska. Burmistrz kontra kryzys [OPINIA] Tunel w Piotrowicach?

   Po kolportażu ostatniego numeru Wieści
Gminnych w wersji  papierowej odezwał się
do  mnie  jeden  z  mieszkańców  Piotrowic  z
ciekawą  historią  dotyczącą  tej  wsi.
   Kiedyś  już  wspominałem,  że  rozwożenie
Wieści w wersji papierowej po naszej gminie
to duży przywilej. Można natknąć się na wielu
ciekawych  mieszkańców  czy  miejsca,  o
których  wcześniej  nie  miało się  pojęcia.  Tak
było  właśnie  tym  razem,  kiedy  po
przeczytaniu  ostatniego  numeru  gazety
odezwał się do mnie mieszkaniec Piotrowic z
tajemniczym  pytaniem:  „a  czy  słyszał  Pan o
tunelu w Piotrowicach”?
     Mój rozmówca przeprowadził się z wraz z
rodziną do tej wsi na początku lat 50-tych i z
tego okresu  będzie  dotyczyć  jego opowieść.
Otóż  jako  młody  człowiek  przysłuchiwał  się
rozmowom  mężczyzn  przy  kartach,  którzy
często wchodzili na ciekawe dla niego tematy.
Jednym z nich  był  właśnie  tunel  biegnący  z
pałacu w kierunku cmentarza a kończył się się
na  „stawie  ogórkowym”  w  pobliżu  Żarowa.
    Mój  rozmówca  przytoczył  taką  historię.
Otóż  jeden  z  mieszkańców,  który  znał  ten
tunel powiedział  przy pałacu, że spotkają się
na cmentarzu i poszedł w stronę pałacowych
piwnic.  Kiedy  przyszedł  na  cmentarz  (wtedy
nie użytkowany, ewangelicki) wychodził  już z
jednej z krypt. Dalej powiedział, że teraz niech
idzie  na „ogórkowy  staw” gdy  doszedł  tam,
mieszkaniec  idący  tunelem  już  tam  był.
  Skonfrontujmy  to  z  terenem.  Pałac  w
Piotrowicach  i  cmentarz  leżą  w  linii  prostej
idąc  skrajem  wsi.  Mieszkaniec  podczas
rozmowy już w terenie wskazał mi nawet na
cmentarzu  konkretną  kryptę,  która  miała
prowadzić  do  tunelu.  Nie  opiszę  jej  jednak
tutaj,  ponieważ  jest  ona  dziś  użytkowana.
„Staw  ogórkowy”  to  były  kamieniołom  w
pobliżu  Żarowa,  ale  jeszcze  w  granicach
administracyjnych  naszej  gminy,  który  był
kiedyś  wdzięcznym kursem dla mieszkańców
Piotrowic,  aby  wypocząć  nad  oczkiem
wodnym.  Z  czasem  stracił  na  znaczeniu
zapewne  przez  poprowadzenie  w  tamtym
obszarze łącznika.
   Mój  rozmówca  jak  sam mówił  nigdy nie
wchodził do tego tunelu, ponieważ zwyczajnie
się  bał.  Powtórzył  jednak,  że  jego  obudowa
była z cegły klinkierowej.
 Sprawa  jest  bardzo  interesująca  i
rozbudzająca  wyobraźnię.  Będę  bardzo
wdzięczny za każdą informację w tej sprawie.
Proszę się ze mną kontaktować i opowiedzieć
o tej sprawie jeżeli faktycznie jest prawdziwa.
Do sprawy będę wracać jeżeli uzyskam bliższe
informacje w tej kwes i.

   Trudna sytuacja pogodowa z dużymi opadami śniegu jaka wystąpiła w lutym i problemy z tym
związane są świetnym przykładem na to, jak w naszej gminie zarządza się kryzysem. Milczenie i
bezczynność gminy w kwes i odśnieżania i utrzymania dróg to jeden z takich przykładów. Warto
na  to  spojrzeć  w  szerszej  perspektywie,  aby  zrozumieć  ten  niepokojący  mechanizm.
  Kryzysy  bywają  różne.  Są  małe,  doraźne,  bywają  również  duże,  trwałe,  kompleksowe.  Ich
zwornikiem  i  wspólnym  mianownikiem  jest  stanowisko  wobec  nich,  odpowiedź  na  nie  i  ich
rozwiązanie. Jak jest to przeprowadzane lub ignorowane zależy od człowieka i jego postawy. Jeżeli
oprzemy to o pełnione stanowisko publiczne, gdzie odpowiada się, nie za siebie tylko wspólnotę,
sytuacja  znacznie  się  komplikuje  i  należy  rozpatrywać  to  w  szerszych  kontekstach.
  Kierowanie gminą czyli mieszkańcami (ponieważ to my mieszkańcy ją tworzymy) jest specyficznym
rodzajem rządzenia. Konstruowanie przeróżnych form, które mają określać człowieka na stanowisku
wójta,  burmistrza  czy  prezydenta  jak  współczesnego menadżera czyli  kreatywnego pozyskiwacza
funduszy  nie  przystaje  do  sprawy  i  sprowadzanie  tego  do  takich  przymiotów  zaciemnia  obraz
sprawy. Gmina to nie prywatne przedsiębiorstwo czy folwark, gdzie można czuć się panem. To coś
głębszego co musi zasadzać  się w pierwszej  kolejności  na dobru i  dialogu z mieszkańcami,  gdzie
każda decyzja,  każda  sprawa powinna  być w konstruktywny  sposób  przekazywana i  tłumaczona
mieszkańcom, ponieważ podejmowana jest w ich imieniu przez osoby do tego uprawnione w drodze
wyborów. Łatwo i przyjemnie jest przekazywać informacje o sukcesach, gdzie ego poszczególnych
osób jest miło chełpione, trudniej  mówić i odnosić się do spraw trudnych,  skomplikowanych,  czy
zwyczajnie doraźnych, ale doskwierających. Wkrada się w takich razach instynkt polityka, który nie
chce  być  posłańcem  złej  nowiny.  Lepiej  milczeć  i  nie  skupiać  wtedy  na  sobie  uwagi,  spychać
odpowiedzialność na kogoś innego.
   Tutaj  należy wytłumaczyć sobie jedną rzecz o której  często zapominamy przez systematyczne
wmawianie nam jako mieszkańcom jednej narracji przez tyle lat. Pan Burmistrz jako włodarz gminy
jest  odpowiedzialny  za  wszystko,  co  ogniskują  w sobie  jednostki  samorządu  terytorialnego  czyli
m.in.: bezpieczeństwo, sport, kulturę itd. Ewentualnie kierownicy, dyrektorzy placówek są pod ścisłą
kontrolą burmistrza i to na jego osobie skupiają się ostateczne decyzje. Bez przesady można nazwać
demagogią stwierdzenia, że Pan Burmistrz nic nie wie o problemie czy sprawie w danej jednostce,
ponieważ zarządza nią mianowany przez niego dyrektor.  Niby to oczywiste,  a w naszych realiach
niestety nie. Kryzys z dostarczaną wodą – Pan Burmistrz nic nie widział, kryzys w MKS Karolina ze
środowiskiem kolarzy – Pan Burmistrz nic nie widział. Problem został zepchnięty, prawda? To tylko
dwa  pierwsze  przykłady  z  brzegu,  gdzie  burmistrz  odniósł  się  do  nich  dopiero  pod naciskiem.
   Z  racji  tego,  że  tworzę  portal  i  gazetę  Wieści  Gminne  przyglądam  się  również  pracy  innych
samorządów  i  ich  włodarzy,  aby  mieć  odnośnik  porównawczy  do  tego,  co  dzieje  się  u  nas.  Z
przykrością  i  bez  satysfakcji  muszę  stwierdzić,  że  nasz  włodarz  pod  względem  kontaktu  z
mieszkańcami i przyjmowania na siebie trudnych spraw wygląda naprawdę blado. Zatrzymam się tu i
po raz kolejny przytoczę sprawę, która do tej pory boli i dla mnie jako mieszkańca była policzkiem.
Wiosna 2020 roku a wraz z nią pierwsza fala COVID-19 była dla wszystkich na świecie szokiem. Było
wtedy dużo strachu,  niewiadomych,  kolejnych  obostrzeń.  Wyludnione i  puste miasta  będą  tego
symbolem dla historii.  Odpowiedzialni  włodarze  (nawet w gminach ościennych)  dodawali  otuchy
mieszkańcom, tłumaczyli, uspokajali, scalali wspólnotę w tej trudnej sytuacji. Ludzie mogli odwołać
się do lidera, przywódcy, który przejdzie przez ten trudny czas razem z mieszkańcami, weźmie na
siebie brzemię ochrony każdego członka wspólnoty w miarę możliwości  (piszę w takich słowach,
ponieważ  sytuacja  była  i  wydaje  się,  że  nadal  jest  bardzo  poważna).  Kiedy  nasza  społeczność
potrzebowała  takich  zachowań,  podania  ręki  i  pewności  ochrony  w  tak  trudnym  kryzysie,  nasz
włodarz na kontrze do odpowiedzialnych postaw wymyślił, że opublikuje jako komentarz do sprawy
swoje  sielskie  zdjęcie  na  tle  wiosennych  sadzonek  w  ogrodzie.  Jak  mieli  czuć
się mieszkańcy? Jak zostali potraktowani?
    Strategią na czas kryzysu i tłumaczenia trudnych kwes i dla naszego burmistrza jest milczenie.
Mówi o przyjemnych sprawach, pokazuje się i „mruga okiem na zdjęciach”, aby być zawsze dobrze
kojarzony wizerunkowo. Trudne sprawy, problemy, nie mogą być w żaden sposób kojarzone z nim.
Pytam  jednak:  gdzie  w  tym  wszystkim  gmina,  mieszkańcy,  wspólnota?  Gdzie  szacunek  do
piastowanej funkcji? Mieszkańcy zamiast dialogu dostają zdjęcia burmistrza z dopiskiem „weselnie”.
Więcej  –  jeżeli  ktoś  ośmieli  powiedzieć  o  sytuacji  kryzysowej  jak  np.  radny  Syntyrz  o  wodzie
niezdatnej do picia, zostaje zgłoszony do prokuratury przez burmistrza, a Pani mecenas z ramienia
gminy tłumaczy, że taka decyzja została podjęta z racji zaburzenia wizerunku gminy i burmistrza. To
momenty wysoko niepokojące i zmuszające do naprawdę głębokiej refleksji.
   Czas kryzysu musi iść w parze z silnym charakterem. Nasza wspólnota już nie raz pokazała, że ma
silnych i odpowiedzialnych mieszkańców, którzy sami potrafią sobie poradzić. Nie o to jednak chodzi.
Smutną konstatacją tej opinii jest to, że nasza gmina nie wychowała jeszcze odpowiedzialnego lidera. Aktualnie utrzymujemy burmistrza, który nie znosi
krytyki i unika trudnych spraw, za które jest odpowiedzialny. W zamian dostajemy postawę małego chłopca, który ciągle zabiega o akceptację otoczenia,
aby być lubianym i nic więcej. To smutne, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie potrzebny jest lider na czas kryzysu, który opowiada się za mieszkańcami, nie
własnymi przywilejami i kunktatorstwem, które pozwalają na działanie „po cichu” np. w spółkach skarbu państwa. Trudnych spraw, kryzysów może być
więcej. Co wtedy dostaniemy? Milczenie lub zdjęcie z wesela?
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ten  sposób  można  wiele  zdziałać  i  dać  od
siebie. W zeszłym roku, w lutym było pierwsze
powołanie  żołnierzy  do  16  Dolnośląskiej
Brygady  Obrony  Terytorialnej,  gdzie  wstąpił
mój brat. Zaraz potem pojawił się COVID, który
pokazał  jak  ważna  jest  solidarność  i  pomoc.
Wielokrotnie  słuchałam  jego  opowieści  jak
został  powoływany na służbę by nieść pomoc
najbardziej  w  tym  czasie  potrzebującym.
Wiedziałem,  że  to  czas  również  dla  mnie,  że
chcę spróbować swoich sił w tych strukturach.
Zaczęłam  trenować.  Na  początku  nie  było
łatwo, ale byłam konsekwentna, miałam cel. Z
czasem  kondycja  znacznie  się  poprawiła
(śmiech).  Mogłam jechać  na wstępne testy.   
– Jesteś  szczęśliwą  żoną,  matką,  aktywną
radną  Rady  Miejskiej.  Jak  na  to  wszystko
znaleźć  czas?  To  na  pewno  trudne  zadanie
(chwila zastanowienia)  Tak,  jestem szczęśliwą
żoną i  matką  trójki  dzieci,  oprócz  tego  radną
Rady Miejskiej. Wszystko o co pytasz na pewno
nie jest łatwe. Nie można niczego zaniedbywać.
Dom,  samorząd,  teraz  służba  mundurowa  to
wymagające  zajęcia  gdzie  nie  można  iść  na
skróty.  Myślę  jednak,  że  jeżeli  są  chęci  i
wsparcie najbliższych to wszystko jest możliwe
do zrealizowania. Uważam również, że patrząc
na to wszystko całościowo to jest w tym jakieś
zazębienie.  W  domu  pokazuje  odpowiedni
przykład  pracy  nad  sobą,  konsekwencji.  Na
forum  gminy  daje  przykład  pomocy,
poświęcenia i realnej pracy. W armii natomiast
pokazuje,  że  jestem  na  tyle  silna,  aby  to
wszystko  dźwigać.  Nie  rozdzielam  tego. 
–  Opowiedz  w  miarę  możliwości  o  twoim
szkoleniu  i  przygotowaniu  do  niesienia
ludziom  pomocy  w  Wojskach  Obrony
Terytorialnej
Moje szkolenie trwało szesnaście dni. Ponieważ
nie  miałam do czynienia  ze  służba wojskowa
miało  to  charakter  szkolenia  wstępnego,
umiejętności  taktycznych  i  strzeleckich.  Zanim
jednak  rozpoczęłam  szkolenie  musiałam
zaliczyć  podstawy  teoretyczne  kursu
podstawowego.  Każdy  dzień  był  bardzo
intensywny.  Pomimo  niskich  temperatur
szkoliliśmy się od wczesnych godzin porannych,
aż  do  wieczora.  Nabieraliśmy  również
umiejętności  z  zakresu  udzielanie  pierwszej
pomocy oraz ewakuację rannego z pola walki.
W czternastym dniu szkolenia odbywa się tzw.
Pętla  taktyczna,  czyli  egzamin  sprawdzający
nabyte  umiejętności.  Ostatni  dzień  szkolenia
podstawowego  to  dzień  złożenia  przysięgi
wojskowej.  Jestem z  siebie  bardzo dumna,  że
przetrwałam te szesnaście dni a nie ukrywam,
że  były  chwile  zwątpienia  -bardzo  ciężkie.
Udało  się  –  Jestem  Żołnierzem  i  mówię  to  z
dumą.
- Było ciężko?
Czasami  bardzo.  Las,  chłód,  pełne
umundurowanie,  ciężki  plecak,  broń. Z  każdą
godziną  każdy  kilogram  jest  coraz  cięższy.
Wkrada się zwątpienie, myśli się, że nie ma już 
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 „Człowiek ma dużo większe pokłady sił niż mu się wydaje” – rozmowa z
Anną Szczepaniak - Jaroszewską

 Anna Szczepaniak – Jaroszewska – mieszkanka
wsi Czechy, radna Rady Miejskiej w Jaworzynie
Śląskiej  a  także  od  niedawna  żołnierz  Wojsk
Obrony Terytorialnej porozmawiała ze mną na
temat swojej pracy i roli współczesnej kobiety
w świecie.
  Muszę  przyznać,  że  kiedy  przybyłem  na
rozmowę do Anny Szczepaniak – Jaroszewskiej
poczułem się trochę nieswojo.  W przedpokoju
wypastowane  dwie  pary  wojskowych  butów,
pełen mundur, kurtka,  beret,  plecak. Wszystko
ułożone  z  szacunkiem  i  w  pełnej  gotowości.
Okazało  się,  że  nazajutrz  nasza  mieszkanka
miała służbę w jednostce i wszystko szykowała,
aby być gotową.
   Kiedy dowiedziałem się o służbie naszej radnej
pomyślałem,  że  to  bardzo  dobra  okazja,  aby
porozmawiać nie tyle  o jej  wielowymiarowych
zajęciach, ale  o   roli  i  możliwościach współcze-
snej  kobiety,  która  pragnie  przejawiać  swoją
aktywność.  To  również  rozmowa  o  sile,
determinacji  a także dążeniu do celu mimo, że
wielu  nie  postawiłoby  na  to.  W  przedpokoju
widziałem  atrybuty,  które  świadczą  o  sile,  a
przyjęła  mnie  piękna,  miła,  dbająca  o  siebie
kobieta,  która  kiedy  zaczęła  opowiadać  swoją
historię,  na  pewno  na  niejednym  zrobiłaby
wrażenie i tym bardziej czyni to naszą rozmowę
jeszcze  ciekawszą.  Zapraszam  naszych
mieszkańców  i  czytelników  do  prześledzenia
naszej krótkiej rozmowy:
- Na początek wytłumacz nam czym są Wojska
Obrony  Terytorialnej.  Jesteś  chyba  jedyną
osobą jaką znam z naszej Gminy, która działa w
tych strukturach.
Wojska Obrony Terytorialnej jest to nowy rodzaj
sił  zbrojnych  w  Wojsku  Polskim,  który  został
powołany  w  2017  roku.  Misją  „terytorialsów”
jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności.

Stawiamy  na  naukę  praktycznych  umiejętności
przydatnych  zarówno  w  przypadku  wystąpienia
wypadków,  klęsk  żywiołowych  i  zwalczania  ich,
oraz  prowadzenie  działań  ratowniczych  w
sytuacjach kryzysowych czy katastrof, ale także w
czasie  kryzysu  czy  wojny.  W  obecnym  czasie
COVID, pomagamy cały czas wspierając seniorów,
pensjonariuszy w placówkach pomocy społecznej,
jak i tych, którzy pozostają we własnych domach.
Żołnierze  docierają  z  pomocą  do  kombatantów,
osób  starszych,  jak  również  przebywających  na
kwarantannie. Cały czas Wojsko Polskie prowadzi
dezynfekcję  m.  in.  domów  pomocy  społecznej,
pobieranie  wymazów  i  wiele  innych.  Żołnierze
WOT  to  osoby  zawodowo  aktywne,  dlatego
terytorialna  służba  wojskowa  jest  pełniona  w
czasie  wolnym od pracy.  Służba jest  pełniona  w
sposób stały, jako czynna służba wojskowa,  czyli
służba rotacyjna – to kiedy musimy stawić się na
stanowisku  służbowym  w  strukturach  jednostki
wojskowej  ustala  nasz  dowódca.  Okres  służby
rotacyjnej  odbywa  się  w  jeden  weekend  w
miesiącu.  W  pozostałym  okresie  musimy
pozostawać  w  dyspozycji.  To  czas  przeznaczony
m.in.  na  pracę,  samokształcenie  lub  inne  formy
doskonalenia zawodowego.
–  Mundur  i  kobieta  to  nadal  niepopularne
połączenie. Skąd Twoja decyzja o takiej drodze?
Dużo  w  tym  niepotrzebnego  stereotypu,  który
trzeba  obalać.  Coraz  częściej  widać  kobiety  w
mundurach.  U  nas  w  mieście  są  także  kobiety
policjantki,  które  radzą  sobie  równie  dobrze  co
mężczyźni.  Powiem  więcej,  myślę,  że  to  kobiety
mają  w sobie  więcej  uporu  i  determinacji,  który
pozwala im osiągnąć zamierzony cel. To nasza siła.
Skąd moja decyzja o takiej drodze? Wszystko jak
to  bywa  w  życiu  narastało  stopniowo.  Zawsze
marzyłam  o  służbie  mundurowej,  ale  także  o
angażowaniu się w pomoc innym. Uważam, że w 
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 szerszą rozmowę o roli kobiety w przestrzeni
publicznej,  aktywności,  czy  ogólnie  pojętym
„pomyśle  na  siebie”.  Czy  według  ciebie
kobieta,  nawet  z  obowiązkami  może  się
spełniać  i  iść  drogą  o  której  marzy?
To trudne  pytanie.  Mówiąc  na  swoim
przykładzie, w żadnym wypadku nie odczuwam,
że  straciłam  na  swojej  kobiecości,  ponieważ
nauczyłam  się  np.  w  sprawny  sposób
obsługiwać  broń.  To  ważne  spostrzeżenie,
ponieważ  wiem jak  wiele  z  nas  myśli  o  opinii
innych  na  swój  temat.  Uważam,  że  każda
kobieta  powinna  spróbować  czegoś  nowego,
czegoś co zrobi tylko dla siebie. Marzenia i cele
to  bardzo  ważna  sprawa.  Jeżeli  wszystko
zaplanuje  się  mając  do  tego  wsparcie  swoich
najbliższych to jestem pewna, że uda się. Inną
sprawą jest rola kobiety w społeczeństwie. Jak
już wspomniałam, pokutuje w nas jeszcze wiele
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siły. Nauczyłam się wtedy rozumieć, że człowiek
ma dużo większe pokłady siły niż mu się wydaje.
Wszystko  jest  w  naszym  myśleniu  i  chęciach.
Żołnierz  nie  może  wątpić,  musi  być  zawsze
gotowy (śmiech).
-  Czy szkolenie, mundur,  wpojona dyscyplina
zmieniła  coś  w  Twoim  prywatnym  życiu?
Oczywiście,  że  tak.  Stałam  się  bardziej
konsekwentna,  pewna  siebie  i  stanowcza.
Pewnie  moim  najbliższym  nie  wszystko  się
podoba, ale jestem pewna, że wyjdzie im to na
dobre. Po za tym jeszcze bardziej zrozumiałam
słowo „obowiązek” i że na każdym kroku należy
wymagać od siebie więcej niż wymagają od nas
inni. Należy być wzorem i przykładem. Być może
nie  zawsze  jeszcze  udaje  się  to  pokazywać w
takim  stopniu  jakbym chciała,  ale  staram się.
- Twoja  praca  i  życiowa  droga  wpisuje się w

stereotypów  na  temat  kobiet,  które  mogą
zniechęcać  i  zniekształcać  naszą  ciężką  i
dobrą  pracę.  Ważna  jest  tu  z  pewnością
znajomość  wartości  swojej  pracy  i  pewność
siebie. Nikt z nas nie jest gorszy,  ani lepszy.
–  Co  można  powiedzieć  kobietom,  które
szukają swojej drogi, lub wahają się przed jej
podjęciem  nie  mając  bodźca  czy  słowa
wsparcia?
Kochane kobiety nie ważne w jakim jesteście
wieku,  jakie  macie  zainteresowania.
Pamiętajcie o swojej  wartości i sile,  która w
was jest. Nikt nie ma prawa wam wmówić, że
jest  inaczej.  Początek nowej drogi  nigdy  nie
jest  łatwy,  ale  daje  dużo  satysfakcji.  Warto
jest  zrobić  coś  dla  siebie,  i  innych,  więc
realizujcie się.

Dziękuję za rozmowę

Azja w naszej Gminie – Korea alias Kłopotna

    Korea, Koreja, Kłopotna – wyspa zabudowań
wśród morza pól.  Czym ona jest? Jaki jest jej
rodowód?  Skąd  egzotyczne  nazwy  tego
miejsca?
  Idąc  wzdłuż  byłej  bocznicy  kolejowej  do
cukrowni  w  Pastuchowie,  na  swojej  drodze
napotykamy odosobniony punkt z  zabudowa-
niami o charakterze gospodarczym. To słynna, a
u  niektórych  mityczna,  Korea.  Czym  jest  to
miejsce? Jaki jest jego rodowód?  
   Przed  wojną  był  to  majątek  gospodarczy
jakich  wiele  w tamtym czasie,  a wybudowany
został  w tym miejscu z prozaicznego powodu.
Chodziło  o  bliski  dostęp  do  pól  uprawnych.
Majątek ten należał przed wojną do rodziny von
Burghaus.  Jeden  z  przedstawicieli  rodu,
filantrop,  hrabia  Nikolas  August  Wilhelm  von
Burghaus (1750-1815)  wybudował  go  jako
samowystarczalny dom pomocy dla samotnych
panien, który leżał wtedy w graniach Piotrowic
Świdnickich.

  Później  działania  wojenne  zrobiły  swoje.
Majątek podupadł  przez stacjonowanie w nim
jednostek  radzieckich.  Brakowało wszystkiego.
Okien, drzwi, podłóg. Po ich opuszczeniu został
on  zasiedlony  przez  osadników  z  rejonu
Poznańskiego.  Mieściła  się  tam  Spółdzielnia
Produkcyjna, która należała do Pastuchowa. W
inwentarz  było  tam  między  innymi  bydło.
   W latach 1950-1957 zachodziły duże zmiany w
podziale  administracyjnym  państwa  na
wszystkich  szczeblach:  wojewódzkim,
powiatowym  i  gminnym.  Wydzielano
przynależności  do  konkretnych  Gmin,  sołectw
czy gromad.  Majątek stał  się wtedy obiektem
walk o swoje miejsce na mapie naszego terenu.
Rywalizowały  o  niego  Pastuchów,  Piotrowice
Świdnickie  i  Jaworzyna  Śląska.  Kiedy  nasze
miasto w 1954 otrzymało prawa miejskie stało
się liderem tej  rywalizacji  i  tak nasza „wyspa”
została składową Jaworzyny. Apogeum „walki” 

o miejsce na mapie majątku przypadł na okres
wojny  Koreańskiej  między  Koreą  Północną  i
Południową.  I  właśnie  dlatego,  być  może  ze
względu na pasjonującą walkę, porównano to z
tym  odległym  konfliktem,  który  również  nas
wtedy emocjonował. Wydaje się, że powojenna
nazwa  Kłopotna  to  określenie  bardziej
poprawnie politycznie i odnosi się do kłopotu,
jaki  był  z  przynależnością  tego majątku,  który
ostatecznie znalazł swoje miejsce.
    Wydaje się, że nazwa Korea koniec końców
wygrała  i  dziś  to  ona  jest  żywa  w  naszej
świadomości.  Aktualnie  to  miejsce  nadal  na
uboczu,  żyjące  swoim  życiem,  pod  adresem
Jaworzyny Śląskiej.  Przy okazji spacerów warto
przyjrzeć  się  temu  miejscu  z  różnych
perspektyw.  Czy  to  drogi  na  Piotrowice,  czy
Pastuchowa, a może krańca lasu za stadionem
w Jaworzynie Śląskiej.

Wieści Gminne Jaworzyna Śląska  - www.wiescijaworzyna.pl
Wydawca, redaktor Marcin Burski

                                            Kontakt
telefon: 609-813-854, mail: wiescijaworzyna@gmail.com


