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Poznawajmy ją, zwiedzajmy,
docierajmy tam, 

gdzie jeszcze nie byliśmy

    Trzymają  Państwo  w  rękach  kolejny,
siódmy  numer  Wieści  Gminnych  w  wersji
papierowej.  Wydanie  to  będzie
podsumowywać kwiecień i  maj  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.
    Kapryśna  wiosna  pomału  odchodzi  w
niebyt.  Wyszło w końcu  długo  wyczekiwane
słońce,  które  daje  możliwości  do  różnego
rodzaju  aktywności.  Świat  daje  nam  różne
możliwości,  i  mimo,  że  są  to  możliwości  w
ograniczonym  zakresie  przez  dalej
obowiązujące obostrzenia to jest dużo lepiej
niż kilka miesięcy temu. Mając to wszystko na
uwadze  proszę,  abyśmy  mimo  wszystko  nie
zapominali  w  myśleniu  o  naszej  lokalnej
ojczyźnie.  Poznawajmy  ją,  zwiedzajmy,
docierajmy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. To
piękna  kraina,  która  dalej  czeka  na  nasze
zainteresowanie.
   Przypominam  i  zachęcam  również  do
śledzenia strony internetowej  wiescijaworzy-
na.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.  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,
mimo tego dochodzą do mnie informacje, że
jest  za  mały  na  potrzeby  naszych
mieszkańców. Dlatego dzielimy się Wieściami
i przekazujemy je dalej.  
                                                        Marcin Burski

„DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC”

     Temat jaworzyńskiego lasu zdominował
w  połowie  kwietnia  naszą  gminną  opinię
publiczną. Artykuły o tej sprawie na stronie
internetowej  Wieści  Gminnych  zmusiły
burmistrza i Urząd Miejski do reakcji, która
jak okaże się, nie wniosła niczego, co może
pomóc  naszym  jaworzyńskim  "zielonym
płucom".
      O sprawie jaworzyńskiego lasu piszę jako
jedyny  od  dłuższego  czasu.  Po  wielu
obietnicach  ze  strony  miasta,  co  do  jego
adaptacji jako parku czy miejsca rekreacji, nie
pozostało  nic.  Na  początku  pisałem  o  jego
zaśmiecaniu, zagrożeniach pożarowych, jego
początkowej  wycince,  wycieku  ścieków  w
jego obrębie czy ogólnej dewastacji.  Później
była wichura, która również nie przysporzyła
się  w  pozytywny  sposób.  Kontrowersyjny
temat jego sukcesywnej wycinki od jakiegoś
czasu powrócił, a informacje jakie pojawiają
się,  co  do  przyszłości  tego  miejsca,  budzą
duży  niepokój.  Trzeba  jednak  wszystko
usystematyzować,  aby  zrozumieć  ten
powolny  mechanizm,  który  według
wszystkich  znaków  prowadzi  do
zdegradowania  tego  miejsca,  ponieważ  jest
to,  jak  pisze  Nadleśnictwo:  „las
gospodarczy”.
     Zaczęło się bardzo niewinnie. Na początku
była  mała  wycinka  gdzie  jako  pierwszy
zainteresowałem się tym i wytłumaczono mi
w Nadleśnictwie,  że to zaplanowana rębnia,
która  nie  jest niczym nadzwyczajnym. Moja
publikacja  i  jej  oddźwięk  skłoniła  jednak
stronę  Urzędu  Miasta  do  umieszczenia
wtórnie w ich biuletynie krótkiej informacji 

na  ostatniej  stronie  z  podobnymi
informacjami,  aby  nie  być  posądzonym  o
bierność.  Wichura  z  5  września,  która
nastąpiła  w  trakcie  rzeczonej  rębni,  w  duży
sposób  zniszczyła  ten  teren.  Jak  się  jednak
zaraz okaże nie był to powód do niepokoju dla
Nadleśnictwa  a  wręcz  przeciwnie.  Kiedy
drzewa  w  lesie  powaliły  się  na  drogę  w
kierunku  Piotrowic  była  ona  nieprzejezdna
przez  długi  czas.  Według  moich  informacji
służby  były  przygotowane  do  szybkiego
udrożnienia terenu,  zgody nie wydało jednak
Nadleśnictwo,  ponieważ  samo  chciało  ciąć
powalone  drzewa,  aby  materiał sprzedać  z
zyskiem.
     Sprzątanie lasu po wichurze i efekty tych
działań  jakie  aktualnie  możemy  oglądać
daleko  odbiegają  od  spodziewanych  i
akceptowalnych.  W środku lasu mamy coraz
większe połacie wyciętego terenu i ewidentnie
widać chęć dalszej  ekspansji  w tym zakresie.
Sprawa ta nałożyła się na tło ogólnopolskie i
sposób  zarządzania  zasobem  leśnym  przez
Nadleśnictwa,  co  budzi  duże  protesty
obywateli i różnych organizacji. Według mojej
opinii  mamy  tutaj  do  czynienia  z  dużym
barbarzyństwem  podpartym  chęcią  zysku.
  bLasy  Państwowe  prowadzą  gospodarkę
leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu, który
konstruowany  jest  na  dziesięcioletnie
przedziały. Aktualnie zakończył się okres 2011
–  2020  i  jesteśmy  na  etapie  wprowadzania
kolejnego.  W całym  2020  roku  pozyskano  z
naszego  lasu  prawie  1500m3  drzewa  a  od 
1  stycznia  do  31  marca  2021  kolejne  
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1256  m3.  Jak  podkreśla  Nadleśnictwo  do
pozyskania ma jeszcze 1000 m3. To wszystko
daje 3756 m3! Gdyby oszacować to na ilość
drzew  to  jest  to  2500  sztuk  drzew!
Nadleśnictwo  Świdnica  za  pracę  na  terenie
jaworzyńskiego lasu za cały 2020 rok do tej
pory  może  „poszczycić  się”  zarobkiem  na
poziomie 450 tysięcy złotych (jest to kwota ze
sprzedaży pomniejszona o koszty pozyskania
drewna).  Kolejny  Plan  Urządzenia  Lasu  na
2021  –  2030  zakłada  na  naszym  terenie
wycinkę trzy razy większą niż w planie na lata
2011-20.  Są  to  w mojej  opinii  wstrząsające
dane.
     Radni Rady Miejskiej:  Wojciech Syntyrz,
Marcin  Kantor,  Mariusz  Więcek,  Grażyna
Bugajska i  Anna Szczepaniak – Jaroszewska
wraz  z  grupą  mieszkańców  złożyła  swoje
wnioski  dotyczące  przyszłości  tego  miejsca.
Zrobiono to w ramach możliwości konsultacji
jakie  przeprowadzane  są  aktualnie  przed
wprowadzeniem  planu  urządzania  lasu  na
lata  2021  –  2030.  Jak  stwierdził  radny
Wojciech  Syntyrz: „Obecnie  na  terenie
jaworzyńskiego lasu trwają prace związane z
wycinką  i  uprzątnięciem  drzew.  Jego  obraz
jest tragiczny.  Nadleśnictwo Świdnica jest w
trakcie  zatwierdzania  planu  dotyczącego
m.in. naszego lasu i jego gospodarowania na
lata 2021 – 2030. Wykorzystując możliwość 

formacji  nasz  samorząd  i  burmistrz  nie
przedstawili  żadnych  wniosków  do
wspomnianego  projektu  i  nie  uczestniczyli  w
konsultacjach,  co  jest  również  bardzo
niepokojące.
  W  międzyczasie,  kiedy  Nadleśnictwo
zapoznawało  się  z  uwagami,  które  zostały
wnoszone  w  ramach  konsultacji  do
wspomnianego  planu,  zorganizowano
spotkanie  z  Nadleśniczym  z  Nadleśnictwa
Świdnica  na  jednej  z  komisji  Rady  Miejskiej,
gdzie  uspokajano  i  tłumaczono,  że  aktualne
prace  to  tylko  przymus jeżeli  chodzi  o skutki
wichury  jaka  przeszła  przez  naszą  gminę  we
wrześniu ubiegłego roku. Ponadto prowadzone
prace  mają  charakter  pielęgnacyjny
drzewostanu,  który  w  naszej  gminie  nie  był
wykonywany przez długi czas.
    8  czerwca  2021  radny  Wojciech  Syntyrz
podał, że uwagi jakie zgłaszał z grupą radnych i
mieszkańców  do  Plan  Urządzenia  Lasu  na
najbliższe  dziesięć  lat  nie  zostały  jednak
uwzględnione.  Jak  stwierdził  radny:  "Lasy
Państwowe  nie  uwzględniły  postulatów  dot.
jaworzyńskiego  lasu.  W  odpowiedzi  nie
odniesiono  się  do  wichury  z  września  2020  i
powalonych przez nią drzew a co najważniejsze
nie  wykorzystano  ostatniej  szansy  na
aktualizację  Planu  na  lata  2021-30.  Oznacza
to, że przez cały ten czas cięcia będą mogły być
prowadzone  na  13ha  lasu.  W  odrzuceniu
naszego  postulatu  dot.  zaniechania  cięć
powołano  się  na  m.in.  trwałość  utrzymania
lasów  i  ciągłość  wykorzystania  wszystkich
funkcji  lasu.  Nie  uwzględniono  postulatu
wyznaczenia  specjalnych  stref  ważnych  dla
mieszkańców  ze  względu  na  funkcje
rekreacyjne  powołując  się  na  to  samo.  Na
spotkaniu  radnych  z  Nadleśnictwem Świdnica
padły  deklaracje,  które  poniekąd  stoją  w
sprzeczności z treścią otrzymanego w tamtym
tygodniu pisma.  Jak w tej sytuacji zachowają
się  na  najbliższej  sesji  radni  podczas
głosowania apelu do Nadleśnictwa?"
     Sprawa jaworzyńskiego lasu jest dla naszych
mieszkańców  bardzo  bolącą  i  niepokojącą
sprawą.  Świadczą  o  tym  komentarze  i  różne
opinie  w  tym  zakresie  wyrażane  podczas
rozmowy ze  mną.  Nasza  gmina jest  terenem
słabo zalesionym co nie jest brane w ogóle pod
uwagę.  Dodatkowo mówimy o miejscu, które
w prosty sposób łączy  się  wręcz z miastem i
jest traktowane jako jego część. Kiedyś były w
nim ścieżki  biegowe czy  spacerowe, drabinki,
drążki  do  aktywności.  Dziś  mamy  wylane
szambo, śmieci i pnie po wycince. Dramat tego
miejsca,  a  z  pewnością  kolejnych  terenów
zielonych  w  naszej  gminie  rozgrywa  się
również na poziomie nieinteresowania się nimi
przez  osoby  i  instytucje,  które  mają  moc
sprawczą  w  naszym  imieniu.  Mówię  tu  o
burmistrzu i Urzędzie Miasta. Co musi stać się
w tym miejscu, aby jego krzyk był zauważony? 

złożenia wniosków i mając na uwadze stan lasu
zwróciliśmy  się  do  Lasów  Państwowych  z
pismem.  Najważniejsze  złożone  wnioski  to:
wstrzymanie wycinki drzew (uprzątnięcie jedynie
tych  uszkodzonych  przez  siły  natury),
zachowanie  tym  samym  funkcji  rekreacyjnej  i
społecznej lasu, dalsze prowadzenie wycinki jak
w  projekcie  planu  na  lata  2021-30
spowodowałoby utratę bezcennych funkcji lasu i
jego  dewastację,  szczególna  ochrona  dla  lasu
usytuowanego przy Stacji Uzdatniania Wody ze
względu na możliwe pełnienie funkcji ochronnej
dla wód podziemnych”.
   Wspomniani  radni  sformułowali  również
projekt  apelu  do Nadleśnictwa  w tej  sprawie.
Jak  powiedział  Marcin  Kantor: „Złożyliśmy
projekt apelu dotyczący sytuacji w jaworzyńskim
lesie.  Jesteśmy  przekonani,  że  podjęcie  tej
odezwy  do  Nadleśnictwa  Świdnica  jest
niezbędne.  Liczymy,  że  Rada  w  tych
nadzwyczajnych  okolicznościach  przyjmie  ten
dokument  jednogłośnie.  Głównym  przesłaniem
do Nadleśnictwa wynikającym z dokumentu jest
ograniczenie  działań  związanych  z  wycinką  do
niezbędnego minimum i prowadzenie jej jedynie
w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  dla
mieszkańców  korzystających  z  lasu.”
We  wskazanych  konsultacjach  mogły
uczestniczyć  samorządy,  organizacje,
stowarzyszenia   i   zgłaszać   swoje  uwagi  oraz
propozycje. Według uzyskanych przeze mnie in-

„My, ukryty w mieście krzyk” felieton mieszkańca #1

    Zapraszam do zapoznania się z ciekawym
felietonem  naszego  mieszkańca  Mateusza
Ussa.  Humor i „pazur” to niewątpliwe atuty,
które  z  pewnością  przypadną  Państwu  do
gustu. Artykuły pisane przez mieszkańców to
nowość na łamach Wieści. Jeżeli przyjmie się
to  wśród  naszych  czytelników,  będzie
pojawiać  się  cyklicznie.  Zapraszam  do
ciekawej lektury:
  W  ostatnim  czasie  poszukuję  działki
budowlanej.  Przeglądam portale,  sprawdzam
galopujące jak koń krwi arabskiej ceny, które
przy  okazji  regularnie  podnoszą  mi  ciśnienie
bardziej  niż  poranne  espresso.  Nagle,  na
stronie  Urzędu  Miejskiego  w  Jaworzynie
Śląskiej  natrafiłem na informację o kolejnym
rokowaniu  po  pięciu  negatywnych
przetargach  na  pół  hektarową  działkę
inwestycyjną  w  Pasiecznej.  Działka  to
fragment  perły  inwestycyjnej  naszej  gminy-
Jaworzyńskiej  Strefy.  Cena  przetargowa
rewelacyjna.  Średnio  wychodzi  niespełna  38
złotych za m 2 w pełni uzbrojonej działki, czyli
to, o czym wielu mieszkańców naszego miasta
może  pomarzyć.  Jest  nawet  kanalizacja!  Już
widzę  kwaśne  miny  mieszkańców  Osiedla
Leśnego, które od lat czeka na takie luksusy. o
prostu okazja życia, z której trzeba skorzystać,
zanim zrobi to jakiś światowy potentat branży 

technologicznej.  Tym  bardziej,  że  Wałbrzyska
Specjalna  Strefa  Ekonomiczna  już  kupiła  inną
działkę  na  Jaworzyńskiej  Strefie,  aby  w
przyszłości  budować  tam  hale,  które  będzie
wynajmować  przedsiębiorcom.  Brzmi  pięknie
prawda?  Spójrzmy  jednak  z  nieco  szerszej
perspektywy;  publiczne  tereny  inwestycyjne
uzbrojone za publiczne fundusze kupuje spółka
skarbu  państwa  i  zamierza  wybudować  tam
halę dla przedsiębiorców pod wynajem. Brzmi
to  trochę  jak  zarys  scenariusza  do
propagandowego  filmu  z  czasów  Edwarda
Gierka.  Do  pełni  szczęścia  brakuje  tylko
informacji o wynajmie hali przez kolejną spółkę
skarbu państwa. W końcu nie od dziś wiadomo,
że jak politycy mówią o nowych miejscach pracy
to należy się szykować na podwyżkę podatków i
opłat lokalnych oraz rozbudowę urzędu. Biorąc
pod  uwagę,  że  ceny  ofertowe  działek
budowlanych w naszej gminie sięgają 100zl  za
m  2  ,  to  dlaczego  cena  przetargowa  działki
inwestycyjnej  jest  tak  niska?  Przecież  na
uzbrojenie tych działek zostało wydanych wiele
milionów  złotych.  Były  hucznie  zapowiadane
dotacje, były wizyty ważnych polityków, zdjęcia
i  uściski.  Przy  okazji  media  społecznościowe
włodarzy  rozgrzewały  się  do  czerwoności
niczym chińska flaga. Było słychać na mieście,  
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że  nawet  Chińczycy  oglądali…  prawdopodobnie
tylko  mapkę,  ale jednak.  Więc dlaczego tak jest?
Czyżby  atrakcyjna  cena  nie  była  wystarczającym
powodem?  Dlaczego  nasza  fantastycznie
zarządzana gmina nie jest magnesem dla inwestycji
prywatnych?  A  może  nie  jest  tak  fantastycznie
zarządzana?  W  końcu  gdzie  ci  potencjalni
inwestorzy  znajdą  pracowników  skoro  większość
młodych ludzi w ostatnich kilkunastu latach zdążyła
już z Jaworzyny wyjechać. Jeżeli jest tak trudno o
inwestora  prywatnego,  to  po  co  gmina  wydaje
miliony  publicznych  pieniędzy  na  uzbrojenie
działek  inwestycyjnych,  skoro  przeciętny
mieszkaniec  jest  w stanie  zapłacić  na  rynku  trzy
razy  więcej  za  działkę  budowlaną.  Będzie  częścią
lokalnej społeczności, będzie płacił podatki i opłaty,
będzie  tworzył  szeroko  rozumiany  potencjał
gospodarczy,  a  do  tego  poprawi  sytuację
demograficzną  w  gminie.  Tylko  właśnie,  tu
dochodzimy  do  zasadniczego  problemu.  Z
inwestorem z nowego osiedla nie zrobisz zdjęć w
momencie przecinania krwisto czerwonej wstęgi, a
działkę  na  strefie  w końcu  sprzedasz,  choćby  po
bardzo  zaniżonej  cenie.  Przy  okazji  będzie  sesja
zdjęciowa i historyczny w dziejach gminy sukces, a
na  okrasę  lawina  lajków  od  zachwyconych
mieszkańców. Na końcu to i tak my za to wszystko
zapłacimy…

Mateusz  Uss  – z  wykształcenia  ekonomista,  z
zawodu  kamieniarz,  z  pasji  narrator.  Ciekawy
nowości,  obserwator  świata.  Od  urodzenia  1  z
10000 mieszkańców naszej gminy.

Asfaltowa śmierć enklawy spokoju

    Od jakiegoś czasu trwa remont drogi w kierunku Bolesławic sfinansowanej z Funduszu
Dróg  Samorządowych.  Prace  postępują,  co  wiąże  się  z  zerwanej  starej  nawierzchni
asfaltowej. Odpowiedzią na pozbycie się nadmiaru starego materiału stało się wysypywanie
go w miejscach,  które wcześniej  były chętnie uczęszczane przez naszych mieszkańców co
aktualnie jest niemożliwe lub mocno utrudnione.
   Opór  w  tej  sprawie  wśród  mieszkańców  gminy  był  i  jest  duży.  Składa  się  na  to  wiele
czynników,  które  należałoby  rozpatrywać  każdy  osobno,  aby  zrozumieć  istotę  sprawy.
Mieszkańcy walczą o tą kwes ę na różnych polach m.in. rozwieszając plakaty zachęcające do
jeszcze  większego  pokazania  swojego  niezadowolenia  w  formie  dostępnej  prawnie,  czyli
informowania  konkretnych  organów o nieprawidłowościach  do jakich mogło dojść  podczas
pozbywania się odpadów asfaltowych.  Okazuje się, że obawy jakie były artykułowane w tej
sprawie nie były i nie są bezpodstawne.
   Po wielu  interwencjach  mieszkańców  w  sprawie  odpadów  asfaltowych  m.in  na  drodze
węglowej Inspektorat Ochrony  Środowiska zajął  się opisywaną kwes ą.  Jedna z mieszkanek
przesłała  do  redakcji  Wieści  pismo  w  tej  sprawie,  z  którego  wynika,  że  12  maja
przeprowadzono oględziny zagrożonego terenu oraz rozpoczęto kontrolę w Urzędzie Gminy. W
trakcie kontroli ustalono, że w opisywanej sprawie doszło do naruszeń przepisów związanych z
gospodarką  odpadami  i  że  Inspektorat  podejmie  działania  zgodnie  z  posiadanymi
kompetencjami.
    Rekonesans w terenie, szczególnie po deszczu, kiedy cały nakład asfaltu paruje daje bardzo
przykre doznania i uniemożliwia swobodne korzystanie z tego terenu. Materiał , który został
rozrzucony w tym miejscu uniemożliwia swobodne spacery, bieganie czy jazdę na rowerze co
było  bardzo  powszechne  wśród naszych mieszkańców.  Proste  pozbycie  się  materiału przez
gminę  zabrało  kolejną  enklawę  spokoju  i  wypoczynku,  których  w  naszych  realiach  jest
zdecydowanie za mało.
    Droga węglowa to stary, zabytkowy trakt, który przebiega przez sporą część naszej gminy.
Pogoda  podczas  tegorocznej  wiosny  bywała  kapryśna  i  nie  zawsze  mieliśmy  możność  do
swobodnego wyjścia na dłuższy  spacer.  Teraz,  kiedy każdy z nas szuka swojego miejsca do
aktywnego wypoczynku i zobaczył z czym łączy się zadany problem, głos oporu przybrał na sile.
Sprawa  frezowiny  jak  widać  nie  jest  skończona i  może  mieć  swój  dalszy  ciąg,  który  oby
doprowadził do naprawienia wyrządzonych szkód dla tej drogi i przyległych terenów.

Tajemnicze wzgórze

   W  Milikowicach  pośród  pól  znajduje  się
niczym  niewyróżniające  się  wzgórze.  Skrywa
ono  jednak  wcześniej  nieopisane  budowle.
      Przybliżenie czytelnikom naszej Gminy niesie
za  sobą  przywilej  poznawania  jej  często  z
nieznanej  strony.  Tak  właśnie  było  w  tym
przypadku. Jakiś czas temu dostałem informację
o  wzgórzu  w  Milikowicach  przy  drodze
scalającej  grunty  w  stronę  Świdnicy,  które
skrywa  dziwne  betonowe  budowle.
Postanowiłem wraz z moimi przewodnikami od
razu sprawdzić to w terenie.
  Niczym  szczególnym  niewyróżniająca  się
wyspa  drzew  pośród  pól  wyglądała  bardzo
niepozornie.  Okazało  się  jednak,  że  jest  to
mocno  przemyślane  miejsce,  które  skrywa  w
sobie ślady betonowych budowli czy specjalnie
wyprofilowanych  rowów. Muszę  przyznać,  że 

miejsce  to  sprawiło  mi  trochę  kłopotu.
Zalesione  wzgórze  posiada  w  sobie  wielki,
wykopany  lej,  w  którym  z  jednej  strony
pozostały  fragmenty  jakiejś  bliżej
nieokreślonej  budowli.  Dziś  zostały  po  niej
tylko  ściana  i  zawalony  betonowy  strop.
Ogólnie całe wzgórze usiane jest wykopami i
transzejami podobnymi do tych jakie znamy
np.  ze  strzelnicy  w Świdnicy.  Zdecydowanie
lepiej  byłoby  to  wszystko  widać  w  zimie,
kiedy zieleń tak bardzo nie maskuje swojego
podłoża.
Po drugiej stronie wzgórza znajduje się druga
niezidentyfikowana budowla. Jest to wejście 

do  betonowego  tunelu,  które  schodzi  pod
dużym kątem w dół. Lekko skręca by zakończyć
się  zawałem  kamieni.  Dodatkowo  warto  tu
zaznaczyć,  że  na  krawędziach  wzgórza  widać
ślady  stanowisk,  z  których  można  oglądać
panoramę Milikowic czy z drugiej strony pól w
kierunku Świdnicy.
   Jakie  było  przeznaczenie  tego  miejsca?
Postaram  się  zaryzykować  tu  swoją  hipotezę,
którą  chciałbym,  aby  jeżeli  ktoś  miał  na  ten
temat informacje, zweryfikował to. Pośród pól
w  trójkącie  Osiedle  Młodych  w  Świdnicy,
Komorów, Słotwina znajdują się dokładnie tak
                                                   Cd. na stronie 4 →
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skiej  odległości  stacjonowały  takie  jednostki.
Kategorycznie stwierdził, że mowa tu o Wojsku
Polskim.
    Dziś  to  dzikie,  mało  dostępne  miejsce.
Mnogość  drzew  czy  innej  roślinności  mocno
utrudnia  ogląd  tego,  co  tu  pozostało.
Dodatkowo  wzgórze  stało  się  miejscem zsypu
np. kamieni polnych czy gruzu. Każdy kto miałby
więcej  informacji  na  temat  tego  miejsca
prosiłbym, aby podzielił  się tym z nami. Warto
rozwiązać tajemnice tych bunkrów, jak mówią o
ich mieszkańcy Milikowic.

cd. ze strony 3
samo  pozostawiane  w   środku  pól   betonowe
budowle lub bunkry (tu nie ma pewności). Przy
budowie  łącznika  autostradowego  w  tamtym
miejscu,  wyburzono  dodatkowo  jeden  mały
bunkier,  który  był  najprawdopodobniej
powiązany z resztą. Opisane pola i budowle były
prawdopodobnie  niemieckim  poligonem
artyleryjskim z lat  30-tych.  Problem w tym, że
nikt  nie  wskazywał  wcześniej  przy  opisie
poligonu akurat  wzgórza  w Milikowicach,  choć
lokalizacja zgadzałaby się.
 Ciekawostką  jest  rozmowa  z  jednym
mieszkańców, który pojawił się w tym miejscu

podczas  mojego  rekonesansu.  Opowiadał,  że
jeżeli  chodzi  o  stan  tych  budowli,  to
przynajmniej od lat 70-tych wyglądają tak samo.
Opowiadał  jeszcze  o  relacjach  starszych  osób,
które  twierdziły,  że  zasypany  w  tym  miejscu
tunel   miał   prowadzić,   aż   do   milikowickiego
parku. Czy jest to prawda? Ciężko jednoznacznie
stwierdzić.  Kolejny  mieszkaniec  Milikowic
twierdził,  że  w latach  60-tych  miejsce  to  było
odcięte  od  dostępu  dla  miejscowej  ludności
tabliczkami  o  zakazie  wstępu  ze  względu  na
teren Wojska Polskiego, ponieważ znajdował się
tam  magazyn.  Dopytywałem  czy  chodzi  o
Wojsko  Polskie czy  Radzieckie,  ponieważ w  bli-

Z nurtem rzeki - o naszych gminnych „Amazonkach”
częstych  zjawisk  sprawiają  wezbrania  wody  i
często  przybierają  groźne  rozmiary,  stwarzając
zagrożenie powodziowe o czym nie raz przykro
przekonali się nasi mieszkańcy.
    Przeszedłem jej bieg zaczynając w Pasiecznej a
wędrówkę  zakończyłem  przy  elektrowni  prądu
na jej biegu w Nowym Jaworowej. Wydaje się,
że  najciekawsze  etapy  rzeki  znajdują  się  w
lesie,gdzie  jej  nurt  i  wygląd  jest  jej  własną
inwencją i specyfiką.  Stan wody nie jest duży i
tylko  w  niektórych  jej  spiętrzeniach  mamy  do
czynienia z większym poziomem.
  Pisząc  rzetelnie  o  Pełcznicy  nie  można  nie
wspomnieć  o  jej  zanieczyszczeniu.  Jej  wygląd
prawie na każdym etapie zakłócany jest różnego
rodzaju odpadami naszej bytności.  W okolicach
przed  wsią  Pasieczna  możemy  mówić  wręcz  o
rzece  z  reklamówkami  jednorazowymi  i
oponami.  To  naprawdę  przykry  widok,  który
wydaje  się  być  znakiem  czasu  i  naszego
agresywnego  eksploatowania  jej  istnienia  w
naszym sąsiedztwie.
   Rzeka Pełcznica jest wprost górskim nurtem.
Daleko jej jednak do górskich potokach jakie są
wyobrażamy.  Jest  ona  niemym  zakładnikiem
naszej  bytności  i  zagospodarowania  często
wprost  do  celów  przemysłowych  co
zdecydowanie  zaburzyło  jej  naturalną
egzystencję.  Mimo  wszystkich  tych
niedogodności  i  częstego  lekceważenia  jej
zachęcam  każdego  do  ciekawej  i  dzikiej
wędrówki wzdłuż jej nurtów. Szczególnie w lesie
w  jej  odmętach  to  ciekawa  wyprawa.
 Rzeka  Strzegomka  –  wydaje  się  być
marginalizowana w stosunku do rzeki Pełcznicy
w naszej świadomości a jest nie mniej ciekawa
niż  „Czarnula”.  Zasadniczo  jest  większa  niż
Pełcznica  mimo  to  przepływa  na  krótszym
odcinku  naszego  obszaru  i  dlatego  być  może
mniej się o niej mówi.
   Na  początek  kilka  słów o  ogólnej  specyfice
rzeki  Strzegomka.  Podobnie  jak  Pełcznica  jest
ona  górską  rzeką.  Jej  źródła  wypływają  z
południowego  zbocza  Łysicy  w  Górach
Wałbrzyskich, na zachód od Starych Bogaczowic.
Na odległości blisko osiemdziesięciu kilometrów
płynie     przez      Góry    Wałbrzyskie,      Pogórze

  Przez  teren  naszej  gminy  przepływa  kilka
mniejszych,  lub  większych  strumyków  czy
cieków  wodnych,  które  oczywiście  wśród
lokalnych społeczności  mają swoje nazwy. Na
czoło  jednak  zdecydowanie  wybijają  się  dwie
rzeki - Pełcznica i Strzegomka, które zakosami
przepływają  przez  część  terenu  naszej  gminy.
Dwie  rzeki  –  większa  i  mniejsza  Strzegomka  i
Pełcznica,  w  naszej  gminie  kształtują  się
odwrotnie.  Więcej  terenu  ogarnia  Pełcznica,
mniej  Strzegomka.  Dwie  zależne  od  siebie
siostry,  ponieważ  Pełcznica  jest  dopływem
większej  Strzegomki  wiją  się  zakosami  przez
terytorium  gminy,  wpisując  się  na  stałe  w
krajobraz naszej społeczności.
    Przeszedłem wzdłuż nurtów tych dwóch sióstr
na terytorium naszej  gminy,  aby sprawdzić  jak
się mają w miejscach, które na co dzień są dla
nas ukryte  w lasach czy  wśród pól.  Zapraszam
wszystkich  do wspólnej  wyprawy  normując po
kolei te dwa cieki.
   Pełcznica to górska rzeka, która jest prawym
dopływem  Strzegomki.  Jest  ona  ciekawym
odzwierciedleniem  losów  naszego  regionu,
szeroko  rozumianego  jako  wałbrzyski.  Mierzy
około czterdziestu kilometrów co może nie czyni
z niej najdłuższą, ale trasa i  zagospodarowanie
jej  zasługuje  już  na  szerszą  analizę.  Jej  źródła
znajdują  się  u  podnóża  zachodniego  zbocza
wzniesienia  Borowa,  po  północnej  stronie
przysiółka  Rybnicy  Leśnej  Kamionka  w  Górach

Wałbrzyskich.
  Pełcznica  znana  jest  bardziej  pod  nazwą
Czarnula,  Czarna  Rzeka  czy  Smródka.  Ma  to
wszystko związek z ciągłym uprzemysłowieniem
terenów  przez  które  przepływa.  Rzeka
przyjmowała różne barwy i jej stan momentami
był katastrofalny ze względu na zanieczyszczenie
szlamem   z  odstojników,  poflotacyjnych  węgla
koksującego  z  wałbrzyskich  kopalń.  Pełcznica
przepływająca  w  okolicy  Nowego  Jaworowa  i
wzdłuż  Pasiecznej  to również  ciekawy przykład
zagospodarowania  jej  w  dawnych  i  obecnych
czasach. W okolicach Nowego Jaworowa tuż za
słowiańskim grodziskiem na rzece stworzony jest
spory spad (wodospad) gdzie powstała prywatna
elektrownia wytwarzająca prąd. Następnie rzeka
w swej dzikiej postaci płynie lasem i przekracza
drogę łączącą Świdnicę i Strzegom kierując się w
stronę  Pasiecznej,  gdzie  po  drodze  miniemy
wybudowany nad nią kolejowy wiadukt na trasie
do  Legnicy.  W  Pasiecznej  płynie  wzdłuż  wsi,
gdzie  wybudowano  nad  nią  ładny,  kamienny
most.  To  właśnie  na  Pełcznicy  w  Pasiecznej
powstał  młyn  wodny,  który  dał  rozwój  wsi  w
dawnych czasach.
     Pełcznica bywa kapryśną rzeką i jeżeli chodzi
o  zagrożenie  powodziowe  w  naszej  gminie  to
głównie związane jest  właśnie z  jej  istnieniem.
Gwałtowne  topnienie  śniegów  wiosną,  a  w
okresach  letnich  wzmożone  opady  i  ulewne
deszcze,     które     należą    aktualnie  do   coraz
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Wałbrzyskie,  Przedgórze  Sudeckie  i  Nizinę
Śląską. Rzeka ta jest lewym dopływem Bystrzycy
a  jej  dopływami  są  mniejsze  rzeki  Pełcznica  i
Czyżynka.  To  rzeka  o  wartkim  nurcie,  mająca
różny  wygląd  na  poszczególnych  etapach.  Ma
również  bogatą  historię.  Wystarczy  tutaj
wspomnieć  o  istniejącym  na  jej  biegu  w
Łażanach najstarszym moście żelaznym Śląska i
Europy, który pochodził  z 1796 roku. Tytuł ten
dzierżył  do 1945 roku, gdzie nastąpił  jego kres
związany  z  działaniami  wojennymi  na  tym
terenie.
   Wędrówkę po Strzegomce rozpocząłem tuż za
wsią Pastuchów i  poszedłem pod prąd w górę
źródła  do  wsi  Skarżyce.  Ten  ponad
dwukilometrowy  spacer  wśród  gęstowia  rzeki
pokazał mi jej różne odbicia. Raz była ona dzika i
niedostępna,  raz  unormowana  i  spokojna.
Wpływ  na  to  ma  z  pewnością  jej  specyfika  i
położenie,  które  również  zostało
zagospodarowane  do  ludzkich  potrzeb.  Na
przykład   tuż   za   terenem   byłej   cukrowni  w 

Pastuchowie na krótkim odcinku mamy jej opad
z  niewielkim  wodospadem  i  wybrukowane
koryto,  które  świadomie  ją  reguluje.
    Idąc wzdłuż nurtu Strzegomki, która wyznacza
również  granice  administracyjne  naszej  gminy
na  jej  krótkim  odcinku  od  początku  można
zwrócić  uwagę na jej  dość  wartki  nurt.  Ponoć
zdarzają się na jej toni  wyprawy  kajakowe.  Jest
to  jednak  jak  sądzę  wyprawa  dla
doświadczonych  amatorów   tego  sportu.
Zdarzają  się  odcinki  gdzie  można  przystanąć
przy  jej  brzegu  i  zapomnieć  o  cywilizacji  by
innym  razem  zobaczyć  jej  ludzkie
zagospodarowanie.
  Warto  tutaj  wspomnieć  jak  ma  się  jej
zanieczyszczenie  na  odcinku  tuż  za  wsią
Pastuchów  jaki  przeszedłem.  Trzeba  uczciwie
przyznać, że w moich obserwacjach jest ona w
lepszym  stanie  niż  Pełcznica.  Zdarzają  się
oczywiście  miejsca,  gdzie  ludzka  bytność  w
postaci  śmieci  odcisnęła  się,  aż  nadto.  Są  to
jednak  poszczególne  etapy.  Myślę,  że  gdyby  

ktoś  chciał  zdobyć  się  na  posprzątanie  jej  na
naszym  gminnym  odcinku  nie  stanowiło  by  to
większego problemu.
   Rzeka  Strzegomka  dłuższa  i  większa  niż
Pełcznica,  która  jest  jej  dopływem  w  okolicach
Skarżyc,  mimo, że na naszym gminnym odcinku
krótsza  to jest nie mniej  ciekawym terenem  do
wędrówki.  Będzie  to  dzika  i  często  utrudniona
podróż, ale teren i jej widok oddają aż nadto te
trudy.
Dwie  siostry  -  Pełcznica  i  Strzegomka.  Obie  na
początku przybierają górski charakter by później
stać  się  rzekami  nizinnymi  wśród  lasów  i  pól.
Mało się o nich mówi w naszej społeczności. Ma
się  wręcz  wrażenie,  że  są  cichymi  zakładnikami
naszej  bytności  w  ich  sąsiedztwie.  Ich
zanieczyszczenie  jest  konsekwencją  naszych
działań. Mimo fragmentów z gorszą kondycją są
ciekawym kierunkiem na wędrówkę. Z pewnością
każdy z nas znajdzie  przy nich miejsca które  go
zainteresują.  Pamiętajmy  o  nich  i  szanujmy  je.
Nas tu nie było - one płynęły.

się  z  bezrefleksyjnego  chwalenia  za  wszystko
Pana Grzegorzewicza.
- O czyich standardach mówisz?
Burmistrza,  Przewodniczącego  Rady  Artura
Nazimka, radnych, osób w kręgach burmistrza i
jego  zaplecza.  Nie  ma  sensu  tego  ukrywać,
skoro i tak większość to widzi.
- To mocne zarzuty.
Mocne,  ale  podparte na konkretnych  faktach.
Donosy  do  prokuratury  przez  burmistrza  na
moją  osobę,  częste  blokowanie  dyskusji  i
ewidentna  stronniczość  Przewodniczącego
Rady  Miejskiej,  bierność  większości  radnych.
Mógłbym tak wymieniać przez długi czas dając
na to dowody. To wszystko blokuje i cofamy się,
a nie stać nas na to.
- Co jednak z tymi, którzy popierają ten kurs i
nie  widzą  zagrożeń  o  których  mówisz?
W  społeczności  gdzie  wszystko  rozwija  się
prawidłowo,  przeciętnego  człowieka  nie
interesuje  samorząd  i  jego  kurs,  ponieważ
widzi,  że  wszystko  jest  na  swoim miejscu.  W
naszej gminie te czasy mamy dawno za sobą.
Prawie  osiemnaście  lat  rządów  na  koniec
obecnej  kadencji  jednego  człowieka  i
podległych  mu  ludzi  to  marazm  i  stagnacja.
Burmistrz  w  spółkach  skarbu  państwa,
burmistrz za wszelką cenę walczący o posadę
posła  w  Sejmie.  On  też  jest  już  dawno  tym
wszystkim  znudzony  i  to  widać.  Chcę  tu
zaznaczyć,  że  mówię  o  tym  z  przykrością.
- Znudzony?
Przecież  to  widzą  sami  mieszkańcy!  Mówią
nam  o  tym.  Oprócz  tego  coraz  częstsze  są
opinie,  że  oczekują  czegoś  więcej  niż  tylko
inwestycje.  Chcą  lepiej  zarządzanej  gminy  w
prostych  sprawach  czy  dobrze
zorganizowanego Urzędu,  w którym sprawnie
załatwią swoje sprawy. I nie mam tu absolutnie
na  myśli  przeciętnego  pracownika  Urzędu  
                                                 Cd. na stronie 6 → 

 „Mieszkańcy chcą czegoś więcej niż inwestycje” – rozmowa z
Wojciechem Syntyrzem

    Zapraszam do zapoznania się z rozmową jaką
przeprowadziłem  z  radnym  Wojciechem
Syntyrzem.
    Radny  Wojciech  Syntyrz to  postać,  która
przez ostatnie dwa i pół roku mocno odcisnęła
się na mapie politycznej naszej gminy. Poglądy
jakie  głosi,  diagnozy,  które  stawia  są  często
komentowane przez naszych mieszkańców, a co
więcej wielu utożsamia się z nimi. Wymusza to
na  mnie  obowiązek,  aby  porozmawiać  z  Nim
mając świadomość,  że  portale  gminne i  nasza
Urzędowa  gazeta  zapewne  nie  zaprosi  go  do
wypowiedzenia  się  w  jakiejkolwiek  sprawie.
  Rozmowa  jaką  macie  Państwo  możliwość
przeczytać  to  tylko  krótki  wyrywek  z  długiej
dyskusji,  gdzie  Wojciech  Syntyrz  poruszał
bardzo wiele wątków związanych z naszą gminą.
Jest to bardzo ciekawy rozmówca, który liczę, że
pojawia się  tutaj pierwszy,  ale  nie  ostatni  raz.

Zapraszam do przeczytania rozmowy:  
- Długo musiałem namawiać Cię na tą rozmowę
Długo, ale w końcu udało Ci się. A tak poważnie, to
od  słów  wolę  czyny,  a  po  drugie  mówię  wtedy,
kiedy mam coś do powiedzenia.
-  Zacznę  od  razu,  bez  znieczulenia.  Jesteś
uważany  za  lidera  opozycji  w  jaworzyńskiej
Radzie Miejskiej. Wyłóż i wytłumacz mi w kilku
słowach swój opór.
Musimy  unormować  na  początek  kilka  kwes i.
Kiedy  wszedłem razem z koleżankami  i  kolegami
do  Rady  Miejskiej  rozumiałem,  że  nasza  gmina
straciła gdzieś po drodze kurs. Wielu mieszkańców
mówiło  o  tym  głośno,  głos  ten  nie  dochodził
jednak do uszu władzy. Kiedy wyrażałem nadzieję,
że moje uwagi będą mogły wpłynąć orzeźwiająco,
okazało  się,  że  zamiast  poprawy  dostajemy
stopniowe schodzenie jeszcze niżej w standardach
i bezpardonowe  ataki  w  kierunku   wyłamujących
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gminy, a cały czas odzywają się kolejni chętni.
Korzystając  z  okazji  zachęcam  każdego  komu
zależy na gminie, chce się rozwijać a nie miał do
tej  pory  na to  okazji,  aby  odezwał  się.  Każdy
znajdzie tu dla siebie miejsce.
- Jak  oceniasz  połowę  kadencji  w  Radzie?
Odpowiem przewrotnie.  Praca w radzie  to nie
główne zajęcie, które mnie interesuje. To tylko
dodatek do tej pracy. Prosząc o głos w ostatnich
wyborach wiedziałem, że w pierwszej kolejności
chcę  pomagać  naszym  mieszkańcom.
Napatrzyłem  się  wcześniej  na  wyniosłość  i
arogancję  wobec  mieszkańców  i  wiedziałem
czego nie chcę, a to już połowa sukcesu. Jeżeli
popatrzymy  przez  ten  pryzmat  to  jestem
zadowolony, chociaż na pewno mógłbym zrobić
więcej.

Cd. ze strony 5 ↓
ponieważ wykonuje on polecenia „góry”.
- Wspomniałeś, że czasy kiedy nasi mieszkańcy
nie  interesowali  się  sprawami  gminy  dawno
minęły. Czym się to przejawia?
Tak.  Nie  ma  sensu  ukrywać,  ponieważ  Ty
również zostałeś poproszony o przyłączenie się
do tej sprawy. Mówię tu konkretnie o zrębach
tego  co  aktualnie  się  tworzy  czyli
stowarzyszeniu,  które  zainicjowali  nasi
mieszkańcy widzący aktualną sytuację. Nie chcę
wchodzić  póki co w szczegóły, ponieważ na to
przyjdzie  jeszcze czas,  ale wspólnie  spotykamy
się,  klarujemy  poglądy,  myślimy  o  przyszłości.
Grupa cały czas powiększa się o nowe osoby, co
mnie  cieszy  bo  już  teraz  mamy  można
powiedzieć  cały  przekrój  mieszkańców  naszej 

-  A  co  przed  Tobą?  Jak  widzisz  swoją
przyszłość  na  płaszczyźnie  pracy  na  rzecz
gminy?
Często słyszę to pytanie. Odpowiadam wtedy
zawsze, że chcę dalej pracować tak, abym na
koniec  kadencji  mógł  spojrzeć  na  siebie  w
lustrze.  Uczciwość  wobec  ludzi  to  dla  mnie
bardzo  ważna  kwes a,  mało  popularna  w
naszej lokalnej polityce. Dowodem na to jest
moje coroczne rozliczanie się ze swojej pracy
w  formie  listów  z  mieszkańcami  mojego
okręgu oraz ciągły kontakt i spotkania. A co
przyniesie przyszłość i jakie scenariusze będą
się kreować? Czas pokaże.

Dziękuję za rozmowę.

Pasieczna jednak bez przystanku kolejowego

terenie  dawała  duże  szanse  i  możliwości.
Szybko pojawiły się jednak pierwsze zgrzyty. W
nieoficjalnym obiegu można było spotkać się z
informacją  jakoby  przystanek  w  Pasiecznej
miał nie zostać jednak objęty tymi pracami na
poczet  Boguszowa  Gorc.  Kolejne  pytania  do
PKP  czy  Ministerstwa  Infrastruktury  z  mojej
strony  nie  dawały  żadnych  odpowiedzi
zasłaniając  się   trwającymi  pracami  w  tym
zakresie. To co krążyło w nieoficjalnym obiegu
okazało się jednak faktem, ponieważ pojawiła
się  mapka  stworzona  przez  PKP   z
wytypowanymi już lokalizacjami, gdzie nie ma
Pasiecznej,  jest  za to Boguszów Gorce,  gdzie
do niedawna trwała kampania wyborcza przed
wyborami na burmistrza.
   Nie  jest  jednak  tak,  że  Pasieczna  została
pominięta  w tych  planach  przez  rząd,  na  co
gmina nie miała wpływu. Od 24 listopada 2020
r. do 02 stycznia 2021 r. można było w ramach
konsultacji  składać swoje wnioski  i  poprawki,
które były rozpatrywane i tym samym istniała
możliwość zaakcentowania swoich potrzeb. W
ramach wspomnianych konsultacji  na terenie
województwa  dolnośląskiego  wpłynęły  22
propozycje.  Wśród  nich  żadnej  ze  strony
naszej gminy co w moim przekonaniu pokazuje
jakość zaangażowania z naszej strony.
  Koniec  końców  według  planu  wskazany
przystanek  pojawi  się  najprawdopodobniej
tylko  w  Piotrowicach  Świdnickich  bez
Pasiecznej, gdzie biorąc pod uwagę powstającą
strefę  przemysłową  byłby  to  ważny  i
potrzebny  punkt  komunikacyjny.  W  miarę
dostępności  informacji  będę  informować  jak
wygląda sprawa postępu z budową przystanku
w Piotrowicach Świdnickich, który również ma
swoje  mocne  umocowanie  w  potrzebach
naszych mieszkańców.

   Rok temu burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz
poinformował  o  wytypowaniu  dwóch
lokalizacji  na terenie naszej gminy w ramach
rządowego  programu  rozbudowy  sieci
kolejowej.  Wsie  Piotrowice  Świdnickie  i
Pasieczna  miały  otrzymać  nowy  przystanek
kolejowy,  który  miał  pomóc  w  komunikacji
tych  miejsc.  Ile  pozostało  z  zapowiedzi?
  W  ubiegłym  roku  kiedy  na  dobre  szalała
epidemia koronawirusa, a Polska szykowała się
do  wyborów  prezydenckich,  które  były
przekładane  na  różne  terminy,  pojawiały  się
obietnice,  które  miały  nas  przekonywać  do
kandydatów.  Jedną  z  nich  było  powstanie
nowych  200  przystanków  kolejowych,  które
miały  pomóc  w  rozbudowie  infrastruktury  i
komunikacji  wykluczonych  miejsc.  Trzeba
przyznać,  że program jest  realizowany,  jednak
nie  w  taki  jednak  sposób  jak  zostało  nam to 

przedstawiane,  przynajmniej  jeżeli  chodzi  o
naszą gminę.
   W maju  tamtego  roku burmistrz  Grzegorz
Grzegorzewicz  poinformował  o  wytypowaniu
dwóch  lokalizacji  na  terenie  naszej  gminy  w
ramach rządowego programu rozbudowy sieci
kolejowej.  Wsie  Piotrowice  Świdnickie  i
Pasieczna  miały  otrzymać  nowy  przystanek
kolejowy, który miał pomóc w komunikacji tych
miejsc.  Informacja była  kolportowana różnymi
kanałami  informacyjnymi  jak  choćby  przez
stronę Urzędu Miasta czy portale internetowe,
które  podlegają  kontroli  burmistrza.
Zmasowany  „atak”  tej  informacji  pozwalał
sądzić, że to pewnik i nie mówimy tu o zwykłej
propagandzie  na  potrzeby  wyborów i  własnej
osoby.
    Mieszkańcy cieszyli się, ponieważ tego typu
inwestycja  realizowana  przez  rząd  na  naszym
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