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Ona czeka na Nasze poczucie
obowiązku

     Wakacje minęły szybko niczym pstryknięcie
palca. Czas wracać do obowiązków. Trzymają
Państwo  w  rękach  kolejny,  ósmy  numer
Wieści  Gminnych  w  wersji  papierowej.
Wydanie to będzie podsumowywać czerwiec,
lipiec i sierpień 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.
 Wróciliśmy z wakacyjnych wojaży z nowymi
wspomnieniami  i  doświadczeniami.  Każdy  z
nas  ma  w  sobie  ukrytą  potrzebę  zmian  i
odpoczynku  od  tego  co  nas  określa  na  co
dzień.  Z  drugiej  jednak  strony  odczuwamy
przemożną  potrzebę  stabilizacji,  która  w
naszym przypadku zasadza się m.in na naszej
gminie.  Z  nowego  i  ciekawego  zawsze
wracamy  do  swojego  starego  gniazda.
Pamiętajmy o tym i dbajmy o nasze wspólne
"gniazdo".  Nasze  obowiązki  zasadzają  się
m.in.  na  tej  dbałości,  choć nie  raz  słyszymy
zupełnie co innego.
 Przypominam  i  zachęcam  również  do
śledzenia  strony  internetowej
wiescijaworzyna.pl  i  profilu  facebook  Wieści
Gminne  Jaworzyna  Śląska,  gdzie  codziennie
dodawane są różne nowe treści, które mogą
nas zainteresować a nie "weszły" do wydania
papierowego. Zwracam się również Państwa z
prośbą,  by  w  miarę  możliwości  przeczytany
numer  przekazać  dalej,  aby  inni  również
mogli  skorzystać  z  informacji  jakich  próżno
szukać  w  przekazie  burmistrza  i  Urzędu
Miasta. 

                                                        Marcin Burski

"Krokodyle łzy" pożegnania na sesji absolutoryjnej

   24  czerwca  odbyła  się  sesja  Rady
Miejskiej, na której burmistrz ubiegał się o
wotum zaufania i absolutorium za rok 2020.
Była to długo wyczekiwana sesja ze względu
na długą przerwę w obradach.
     Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz ubiegał
się  o  wotum  zaufania  wedle  nowych
przepisów przedstawiając przy tym raport ze
stanu  gminy za  2020  rok.  Pozwoliło  mu to
przy  tym  wykazać  szereg  spraw,  które
według niego udało się zrobić w zeszłym roku
podkreślając  trudną  sytuację
epidemiologiczną  i  wichurę  jaka  nawiedziła
naszą gminę we wrześniu tamtego roku. Przy
tej okazji wywiązała się rozmowa gdzie radny
niezwiązany  z  komitetem  burmistrza  –
Wojciech Syntyrz wykazał swoje wątpliwości,
co do pracy burmistrza  pokazując  przy  tym
konkretne  argumenty  m.in  stan  wizualny
miasta,  szeroko  rozumianą  postawę  pro
ekologiczną  na  przykładzie  lasu  i  frezowiny
na drodze węglowej, czy brak aktywności ws.
nowych  przystanków  kolejowych  w
Pasiecznej  i  Piotrowicach  czy  tzw.  szybkiej
kolei, która według przedstawianych planów
ma  omijać  nasze  miasto.  Oprócz  tego
wypowiedział  się  również  radny  Sebas an
Grajaszek, który  w  pierwszej  kolejności
chwalił  pracę  Grzegorza  Grzegorzewicza,
dodając  jednak,  że  widzi  brak  oferty  dla
młodych ze strony szkół czy Samorządowego
Ośrodka  Kultury  kierowanego  przez
Sylwestra  Bartczaka. To  samo  tyczy  się
oferty  dla  seniorów.  Następnie  burmistrz
przedstawiając  raport  finansowy ubiegał  się
o  absolutorium.  Wotum  zaufania  i
absolutorium  przegłosowano  stosunkiem
głosów  10  do 4. Przypomnijmy, że w Radzie

Miejskiej  zasiada  większość  radnych
związanych z Grzegorzem Grzegorzewiczem.
 Za  udzieleniem  wotum  zaufania  i
absolutorium głosowali radni: Artur Nazimek,
Katarzyna Chmielowiec, Sebastaian Grajaszek,
Wiesław  Dybeł,  Adrianna  Kotów  –  Jędras,
Barbara  Chromy,  Arkadiusz  Stelmach,
Sylwester  Terpic,  Romuald  Madaj  i  Marian
Gawron.  Przeciw  głosowali  radni:  Grażyna
Bugajska,  Wojciech  Syntyrz,  Marcin  Kantor  i
Mariusz Więcek.  Nieobecna była radna Anna
Szczepaniak – Jaroszewska.
 Omawiana  sesja  była  również  areną
pożegnania  z  funkcją  wiceburmistrza  przez
Marka  Zawiszę.  Grzegorz  Grzegorzewicz
oficjalnie  pożegnał  wtedy  swojego
współpracownika,  który  od  1  lipca  przestał
piastować wspomniane stanowisko.
   Burmistrz  podczas  pożegnania wspomniał,
że  Pan  Zawisza zdecydował  o  obraniu  innej
drogi i  będzie  rozwijać  się  na innych polach,
już poza naszą gminą.
 Marek  Zawisza podczas  pożegnania
podziękował  za  wspólną  pracę  i  przeprosił
każdego  kto  mógł  czuć  się  urażony  podczas
wypełniania jego Urzędu.
 Przypomnijmy.  Marek  Zawisza  objął
wspomniane  stanowisko  w  2011  po
ustąpieniu  z  funkcji  radnego  Rady  Miejskiej,
gdzie  blisko  współpracował  z  Grzegorzem
Grzegorzewiczem. Wcześniej  pracował  w ZPS
Karolina. Aktualnie spełnia się jak prezes TBS
Świdnica.  
  W  aktualnym  numerze  można  szerzej
zapoznać się z moją opinią w tym temacie na
stronie 3.

        foto: jaworzyna.net
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Gospodarzu, czy ci nie żal? – Felieton mieszkańca #2     W niedzielę  (4  lipca)  podczas  uroczystej
sumy  przywitaliśmy  nowego  księdza
proboszcza  Stanisława  Przeradę.  Poznaliśmy
również  nowego księdza wikariusza  Wiktora
Bednarczyka.
 Przed  wakacjami  dowiedzieliśmy  się  o
przesunięciach  kadrowych  w  Diecezji
Świdnickiej,  które  nie ominęły również naszej
parafii  w  Jaworzynie  Śląskiej.  Pożegnaliśmy
dotychczasowego  księdza  proboszcza
Arkadiusza  Chwastyka,  a  także  księdza
wikariusza Mariusza Kubika. Dla obojga biskup
świdnicki  znalazł  nowe  miejsca  wykonywania
swoich obowiązków. Wielu z parafian z żalem  i
utęsknieniem  żegnało  odchodzących  księży.
Ksiądz  Mariusz  pełni  obecnie  posługę  w
Dusznikach Zdroju. Musieliśmy nadal trwać, a
parafia  potrzebowała  swoich  przewodników,
którzy zostali nam przedstawieni w niedzielę (4
lipca) podczas uroczystej sumy.
   W niedzielę (4 lipca) podczas uroczystej sumy
przywitaliśmy  nowego  księdza  proboszcza
Stanisława  Przeradę.  Poznaliśmy  również
nowego  księdza  wikariusza  Wiktora
Bednarczyka. Wspomnianych  księży
przedstawił  nam  Biskup  Marek  Mendyk, a
nowemu proboszczowi  przekazał  symboliczne
klucze do naszego kościoła.
    Jak podaje gość świdnicki w notce na temat
naszego  nowego  Proboszcza,  Ks.  Stanisław
Przerada  jest  kapelanem  honorowy  Jego
Świętobliwości  i  kanonikiem  honorowym
kapituły  katedralnej.  Święcenia  kapłańskie
przyjął w 1982 r. i został posłany jako wikariusz
do parafii pw.  św. Jadwigi  w Ząbkowicach Śl.
Pięć  lat  później  zmieniono  mu  placówkę  na
parafię pw. Trójcy Świętej w Jedlinie-Zdroju, a
już w 1993 został proboszczem w Kosiskach u
św. App. Piotra i Pawła. W 2001 r. przeniesiono
go do parafii św. Marcina w Ujeździe Górnym,
a w 2005  r.  ustanowiono ojcem duchownym
świdnickiego WSD. Po 5 latach pracy na krótko
trafił do Wałbrzycha jako proboszcz parafii pw.
św. Jerzego, a rok później do Pichorowic, gdzie
spędził  ostatnie  10  lat.  W  tym  czasie  pełnił
funkcję  wicedziekana  dekanatu  Żarów,  a  od
2005  r.  również  nieprzerwanie  posługę
egzorcysty dla diecezji świdnickiej.
 Oprócz  księdza  proboszcza  Stanisława
Przerady do  jaworzyńskiej  parafii  dołączył
pochodzący  z  Nowic  ksiądz  Wiktor
Bednarczyk. Objął  on funkcję  wikariusza.  Dla
niektórych  z  nas  jest  kolegą  znanym  ze
szkolnych korytarzy. Ksiądz Wiktor do tej pory
pełnił  posługę  w  Świebodzicach  w  parafii
Apostołów Piotra i Pawła.

Naszym  nowym  księżom,  którzy  będą
prowadzić  naszą  wspólnotę  parafialną  życzę
owocnej  pracy,  a  także  pokazywania  nam
drogi,  jaką  powinni  podążać  każdy  wierzący.
Szczęść Boże.

foto: Gość Świdnicki

   Zapraszam do zapoznania się  z kolejnym
felietonem  naszego  mieszkańca  Mateusza
Ussa.  Będziemy  uśmiechać  się  przez  łzy.
 Bez  zbędnych  wstępów  zapraszam  do
zapoznania się z kolejnym felietonem naszego
mieszkańca  Mateusza  Ussa. Będziemy
uśmiechać się przez łzy. To niewątpliwy atut i
pokaz  formy  autora.  Zapraszam  do  lektury:
   Ostatnio wybrałem się z małżonką na spacer.
Na  wstępie  muszę  zaznaczyć,  że  moja  żona
pochodzi  z  Kujaw,  gdzie  lasy  oraz  tereny
zielone  są  powszechne  jak  kostka  betonowa
pod  naszym  nowym  Urzędem  Miejskim  w
Jaworzynie Śląskiej. Czasami zastanawiam się,
czy  wszechobecny  betonowy  bruk  jest
spowodowany  chęcią  podtrzymania
industrialnego  charakteru  miasta?  Czy  może
brakiem  jakiegokolwiek  pomysłu  na
zagospodarowanie  przestrzeni?  Rozumiem
kwes e  parkingowe,  ale  można  to  zrobić
porządnie  i  z  gustem.  Rabatka,  donice  z
kwiatami,  może  krzewy  ozdobne,  ale  w
sumie…  po  co?  W  końcu  sam  beton  nie
wymaga  obsługi  i  nakładów  pracy.  A  że
brzydko,  szaro i  ponuro? No cóż,  taki  mamy
lokalny  klimat.  Być  może  betonowa  dżungla
jest tym, czego oczekują mieszkańcy, a beton i
chwasty  w  centrum  miasta  są  dla  naszych
menadżerów wystarczające?
    Po  chwili  wędrówki  dotarliśmy  do  płuc
naszego  miasta,  czyli  jaworzyńskiego  lasu.
„Teraz kochanie poczujesz się jak w domu” –
pomyślałem.  Jakież  było  Jej  rozczarowanie,
kiedy nie minął kwadrans, a las się  skończył.
„To by było na tyle” – parsknąłem nieśmiało
pod nosem. Aby wyjść z twarzą i naprawić ten
nie  najlepszy  obraz  naszego  miasta,
zdecydowałem,  że  zabiorę  żonę  do  parku  –
naszej miejskiej wizytówki terenów zielonych.
Naszego  centralnego,  reprezentacyjnego
miejsca,  gdzie  w  sposób  kulturalny  i
bezpieczny  mogą  wypocząć  zarówno
mieszkańcy,   jak   i   podróżni   z   całej   Polski

oczekujący  na  pociąg.  Zapewne domyślają  się
Państwo,  jakie  były wrażenia z wypoczynku w
parku…  te  wyszukane  rośliny:  hortensje,
piwonie, żonkile… „Hola, hola Mateusz! W tym
miejscu  króluje  tylko  trawa  i  mlecz”  –
usłyszałem. Park a właściwie „parczeczek” jest
wielkości  porównywalnej  do  ogródka
działkowego.  Dlatego  tym  bardziej  powinien
być  perełką  i  przykładem,  jak  można
zagospodarować  przestrzeń  w  centrum
przemysłowego  miasteczka.  Pomijam  już
kwes e  czystości,  ale  skoro  mamy  środki
finansowe  w  budżecie,  to  zadbajmy  o  takie
miejsca, abyśmy nie musieli się za nie wstydzić.
 Jako że jesteśmy dość uparci, to nie złożyliśmy
broni  i  udaliśmy  się  na  wycieczkę  rowerową.
Dzika  natura,  żadnych betonowych skwerów…
to jest  to!  Kiedy pokonaliśmy wzdłuż i  wszerz
najlepszy (bo jedyny) odcinek ścieżki rowerowej
do Nowic, zboczyliśmy na drogę węglową, która
okazała się  wisienką a właściwie frezowiną na
asfaltowo  –  szlakowo  –  betonowym  torcie.
Sytuacja  wokół  tej  drogi  jest  doskonałym
przykładem  ignorancji  władzy  –  pierwszej  do
orderów, a ostatniej do wyjaśnień, kiedy pojawi
jakiś problem, błędna decyzja czy zaniechanie.
 Ktoś powie, że to są detale, ale na podstawie
takich  detali  rysuje  się  obraz  gminy.  Gminy
szarej, brudnej, gdzie skwery i tereny zielone są
po  prostu  zaniedbane  i  bez  pomysłu.  Gdzie
ścieżek  rowerowych  praktycznie  nie  ma,  bo
przecież jedna jaskółka wiosny nie czyni. Gdzie
na  historyczny  trakt  węglowy  wysypuje  się
asfaltowy  odpad  i  udaje,  że  problem  nie
istnieje.  Przecież  zrobimy plac  zabaw i  będzie
okeeej, prawda? Wkrótce sprawa przycichnie, a
mieszkańcy i tak zapomną…

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

W lipcu przywitaliśmy nowego proboszcza
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Historia i rower – można to połączyćTrampolina zwana Gminą
[OPINIA]

   „Twarde”  ruchy  kadrowe  w jaworzyńskim
Urzędzie  Miejskim  rzucają  nam  światło  na
prowadzoną politykę względem naszej gminy i
motywacje,  jakie  są  z  tym  związane.  Pan
Marek  Zawisza  odchodzi  z  funkcji
wiceburmistrza.  Wymaga  to  wspomnianego
przeze mnie odrębnego komentarza.
   Po  dziesięciu  latach  mury  naszego  Urzędu
Miejskiego  opuścił  Marek  Zawisza,
dotychczasowy  etatowy  i  polityczny  partner
Grzegorza  Grzegorzewicza na  stanowisku
zastępcy  burmistrza.  Pan  Zawisza aktualnie
piastuje  funkcję  prezesa  świdnickiego
Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego,  a  na
jego  miejsce  została  powołana  Justyna
Chrebela,  dotychczasowy  kierownik  Referatu
Rozwoju  i  Promocji.  Wszystko  to  zostało
przedstawione  jako  nic  nie  znaczące
przesunięcie  kadrowe,  które  nie  skutkuje
niczym,  oprócz  nowych  –  starych  twarzy,
zadartych  jeszcze  wyżej  z  racji  piastowanych
funkcji.  Jest  w  tym  jednak  powtarzający  się,
niepokojący  algorytm,  który  jak  na  dłoni
pokazuje  prawdziwe  motywacje  jakie
przyświecają naszym włodarzom i grupie ściśle z
nimi powiązanej.  
    Na początek trochę wspomnień, aby wszystko
dostatecznie unormować i zrozumieć konteksty,
jakie z tego wynikają. Marek Zawisza od zawsze
w  karierze  politycznej  był  ściśle  powiązany  z
optyką  Pana  Grzegorzewicza.  Oficjalnym
początkiem był jego wybór do Rady Miejskiej w
2011,  gdzie  startował  z  komitetu  burmistrza.
Pan  Grzegorzewicz kiedy  pierwszy  raz  objął
stanowisko  burmistrza  na  sztandarach  niósł
odciążenie  samorządu  z  biurokracji  i
zrezygnowanie  z  funkcji  zastępcy  burmistrza
twierdząc,  że  sam  podoła  wszystkim
obowiązkom.  Pierwsza  kadencja  faktycznie
przeszła  w tym duchu.  W drugą wkroczyliśmy
już  w  atmosferze  większej  pewności  siebie
burmistrza,  który  przestał  bać  się  pokazywać
rzeczywistych  intencji,  co przyniosło  nam m.in
powrócenie do idei zaniechanych czyli na nowo
powołania  swojego  zastępcy.  Został  nim  z
nadania  Marek Zawisza,  który ochoczo rozstał
się z mandatem radnego i przystąpił do pracy w
swoim  nowym gabinecie.  Do dziś  w miejskich
rozmowach mówi się o tym ruchu, gdzie Marek
Zawisza jawi  się  jako  „uciekający  w  przód”
pracownik  ZPS  Karolina,  która  miała  wtedy
swoje  problemy,  a  Grzegorz  Grzegorzewicz
przygotował  miękkie  lądowanie  wiernemu
kompanowi.
     Trzeba uczciwe  przyznać,  że  Pan  Zawisza
dobrze  wywiązywał  się  z  pokładanych  w  nim
nadziei  przez Pana burmistrza.  Zawsze wiernie
na kursie szefa, mówiący i robiący rzeczy, jakich
nie  chciał  robić  Pan  Grzegorzewicz,  aby  nie
spaść  w  notowaniach  mieszkańców.   Z  tym
chyba będzie mi się kojarzyć w pierwszej kolej-

   W sobotę (7 sierpnia) odbyła się spontaniczna wycieczka rowerowa mieszkańców naszej
gminy,  gdzie  można  było  posłuchać  ciekawe  historie  związane  z  ziemią  gdzie  żyjemy.
     Historia naszej gminy to ciekawa gałąź lokalnych spraw, która ciągle w wielu aspektach czeka
na swoich odkrywców. Jest głód tego wszystkiego wśród naszych mieszkańców, którzy razem
stawili  się na starcie spontanicznej  wycieczki rowerowej wśród pięknych krajobrazów naszej
gminy.  
   W sobotę (7 sierpnia)  odbyła się spontaniczna  wycieczka rowerowa mieszkańców naszej
gminy,  gdzie  można  było  posłuchać  ciekawe  historie  związane  z  ziemią  gdzie  żyjemy.
Wystartowaliśmy na boisku w Nowym Jaworowie by polami i drogami gruntowymi dotrzeć do
Milikowic na miły poczęstunek przygotowany również przez naszych mieszkańców działających
w stowarzyszeniu "Wspólnie dla Gminy Jaworzyna Śląska".
     Miałem to szczęście, że jako jeden z wielu uczestników wycieczki mogłem przybliżyć historię
miejsc jakie mijaliśmy. Były to różne opowieści,  ponieważ oprócz samego rysu historycznego
mówiliśmy także o rzeczach, które są dziś zapomniane, niewidoczne, ale ciągle istniejące, czy o
prowadzonych amatorskich poszukiwaniach rzeczy, które ciągle czekają na swoich odkrywców.
     Na start wycieczki przybył cały przekrój mieszkańców naszej gminy. Były kobiety, mężczyźni,
starsi, młodsi czy małe dzieci, które również przejechały cały dystans trasy własnym wysiłkiem.
Na mecie w milikowickim przypałacowym parku na wszystkich uczestników czekał poczęstunek,
aby można było zregenerować siły i wspólnie podyskutować o kwes ach historii naszej gminy.
   Wojciech  Syntyrz jako  jeden  z  pomysłodawców  wycieczki  powiedział  m.in.  o  sprawie:
„Spontaniczna  wycieczka  mieszkańców  z  historią  w  tle.  Wszystko  przy  miło  spędzonym,
rodzinnym  czasie.  Dziękuję  wszystkim  przybyłym.  Dziękuję  za  przygotowanie  posiłków  oraz
poczęstunku  na  miejscu  Ani  Łącznej,  Monice  Kaźmierczak,  Ani  Godlewskiej,  Mariuszowi
Więckowi, Teresie Mikołajewskiej, Grzegorzowi Mikołajewskiemu, Grażynie Bugajskiej. Był to
nieoceniony  wkład  w  organizację  tego  wydarzenia!  Do  zobaczenia  przy  okazji  następnych
wydarzeń!”

ności Pan Zawisza. Czyli mówieniu o rzeczach
niepopularnych, ale w konsekwentny sposób,
by  ucinać  wszelkie  dyskusje.  To  mimo
wszystko wymaga odwagi, której brakowało i
brakuje burmistrzowi.
   Dekada  rządów  w  tandemie  przeminęła
szybko.  Od  zawsze  była  ona  jednak
naznaczona  jedną  narracją,  która  jest
„wbijana” nachalnie naszym mieszkańcom od
momentu  dojścia  do  władzy  Pana
Grzegorzewicza.  Mianowicie,  że  on  sam  i
wszyscy którzy z nim współpracują to wierni i
lokalni patrioci, którzy dniem i nocą nie myślą
o niczym innym jak naszej gminie i jej dobru.
Cała  ta  narracja  od  pewnego  czasu
konsekwentnie  upada  i  to  za  przyczyną
naszych „wodzów”.
 O  nieudolnych  ucieczkach  Pana
Grzegorzewicza   z    naszej    gminy   pisałem 

wielokrotnie  m.in.  w kontekście  jego  ciągłych
startów  do  ław  sejmowych,  biorąc  coraz
bardziej  nachalnie  naszych  mieszkańców  jako
swoistych „zakładników” w tym planie. On sam
nie kryje się z tym chyba specjalnie i nie czuje
dyskomfortu,  kiedy  mówi  (jak  przy  ostatnim
starcie  na posła),  że  jest  specjalistą  od spraw
senioralnych  i  polityki  prorodzinnej.  Wcześniej
chciał  rewolucjonizować  kodeks  karny  i  wziąć
się za niesprawiedliwość w kraju. Chciałoby się
w  tym  momencie  pożartować,  sytuacja  jest
jednak poważna.
    Pan  Zawisza przełamał  tą  jaworzyńską
niemoc i opuścił nas ku (jak sam pewnie myśli)
wyższej misji którą jest budownictwo socjalne w
Świdnicy.  To  progres  i  trzeba  to  uczciwie
powiedzieć. Należy też jednak podkreślić to, że 
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    Nasza  gmina  poprzez  swoich  włodarzy
straciła już dawno możliwość kreacji i rozwoju,
który  służyłby  ogółowi.  Widzimy  coraz  lepsze
samochody, coraz lepsze wakacje z ich strony i
to ma nas cieszyć i to na nich mamy patrzeć jak
w  serialu  na  ludzi  sukcesu.  Gmina  to  oni.
Poplecznicy  Pana  Burmistrza  w  rozmowach  z
Państwem będą zapewne uskuteczniać tezę, że
tak  naprawdę  nic  się  nie  zmienia  wraz  z
odejściem Pana Zawiszy. Będzie tak samo, tylko
lepiej.  Warto  wtedy  zapytać:  lepiej,  ale  dla
kogo? Kolejne pytanie jakie się nasuwa to ile ta
„krowa”, która nie jest karmiona wyda jeszcze
mleka i jakim kosztem się to odbędzie? 

cd. ze strony 3
nasza gmina kolejny raz była „zakładnikiem” w
tej  sprawie.  Dawała  mu  wszystko,  a  on,  kiedy
przyszedł  odpowiedni  moment  i  większe
pieniądze, posprzątał biurko i poszedł. Trzeba w
tym  momencie  powiedzieć  również  jakie
pojawiają  się  komentarze  w  tej  sprawie.
Mianowicie wśród naszych mieszkańców panuje
pogląd, że Pan Zawisza kolejny raz uciekł, kiedy
na horyzoncie  mogą pojawiać się problemy. W
tym przypadku problemy z zarządzaniem gminą.
Patriotyzm lokalny wśród obecnej  lokalnej  elity
politycznej  kończy  się  w  bardzo  wyraźnym
punkcie. Kiedy można coś wyżej „ugrać” i uciec.

To smutna refleksja, być może nazbyt ostra, ale
wypływająca  głęboko  z  moich  przemyśleń.  Co
musie się stać, aby skończyć z tym „skakaniem”
po naszej gminie, jak po trampolinie?
     Panu Markowi jako człowiekowi należy życzyć
szczęścia  w  nowej  pracy,  a  jako  osobie
publicznej  przypominać,  co  zawdzięcza  naszej
gminie  i  jak  z  nią  postąpił.  Nowa  Pani
wiceburmistrz  to  odrębny  temat,  który
potrzebuje  osobnego  komentarza.  Można  tu
powiedzieć  tylko  tyle,  że  nie  łączy  ją  z  naszą
gminą nic poza pensją.  I  to jest bolące  w tym
przypadku  jeszcze  bardziej,  ponieważ pokazuje
gdzie się staczamy w „chocholim tańcu”.

Wiadomość z przeszłości w kościelnej wieży Cienie drogi w kierunku
Bolesławic

    Wyremontowana  droga  w  kierunku
Bolesławic,  mimo  że  oficjalnie  nieotwarta,
pokazuje  już  na  wstępie  szereg  spraw,  które
ogniskują naszych  mieszkańców w krytyce.  W
tle mamy symboliczną już frezowinę.
   Jedna z letnich  nocy pokazała nam czym są
burze i wyładowania atmosferyczne o tej porze
roku.  Skończyło  się  wtedy  kilkoma  lokalnymi
podtopieniami czy nieprzejezdny przez jakiś czas
wiaduktem  w  centrum  miasta.  Sytuacja  ta
pokazała  również  obraz  być  może  mniej
widoczny,  ale  nie  mniej  ważny,  a  mianowicie
stan nieotwartej jeszcze, remontowanej drogi w
kierunku  Bolesławic  i  wszystkiego,  co  się z  nią
łączy.
   Droga  w  kierunku  Bolesławic  jest
wyremontowana  od  dłuższego  czasu  dzięki
państwowym  pieniądzom  z  Funduszu  Dróg
Lokalnych.  W tle mieliśmy zrywany stary  asfalt
tzw.  frezowinę,  o  której  pisałem  wielokrotnie.
Warto  przy  tym  wątku  na  chwilę  jeszcze  raz
przystanąć.
  Wskazana  frezowina  posłużyła  Urzędowi
Miasta do wysypania jej wszędzie gdzie się da na
boczne  drogi,  a  także  na  wjazdy  do  pól  przy
wskazanej  drodze.  Obraz  tego  jak  to  zostało
zrobione  i  kwes a  dochodzenia  Inspektoratu
Ochrony  Środowiska,  który  wykazał
przekroczenie prawa w tej kwes i przywodzi na
myśl skojarzenie nieprzemyślanych, maskujących
działań. Kiedy trzeba było coś zrobić z frezowiną,
której  się  nie  zutylizowało  i  pokazać  jakoś
potrzebę  jej  wykorzystania,  pośpiesznie
wysypano ją na wjazdy do pól, z efektem, który
budzi bardzo duży niepokój.
   Następna  sprawa  to  kwes a  rowów,  które
znajdują  się  przy  drodze.  Projekt  przebudowy
drogi  już  na  etapie  przetargu  nie  przewidywał
tworzenia  w  tym  miejscu  przepustów,  dzięki
którym  woda  mogłaby  spokojnie  spływać.  W
efekcie  nocny deszcz pokazał nam rowy pełne  
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   20  sierpnia  minęło  dokładnie  52  lat  od
odkrycia  kapsuły  czasu  budowniczych
jaworzyńskiego kościoła.
   „W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i
Ducha Świętego Amen. W dniu 20 sierpnia 1969
roku o godzinie 16:00 dostali się do kopuły wieży
miejscowi  pracownicy  Jan  i  Jerzy  Napierałowie
(ojciec i syn), miejscowi rzemieślnicy (blacharze)
w  celu  dokonania  konserwacji  krzyża  i  kopuły
(…)” – tak zaczyna się wpis w księdze parafialnej
poczyniony  przez  śp.  ks.  kanonika  Jana  Czajkę
dotyczący  niecodziennego  znaleziska  w  wieży
kościoła w Jaworzynie Śląskiej.
  Miejscowi  rzemieślnicy  po  dostaniu  się  do
kopuły  wieży  odnaleźli  tam  kapsułę  z
dokumentami  i  informacjami z  okresu budowy
kościoła datowanymi na 23 września 1897 roku.
Z  przetłumaczonego  tekstu  mogliśmy  się
dowiedzieć,  że  budowę kościoła  rozpoczęto  w
październiku 1896 roku i przeznaczono na to 30
tysięcy  marek  ofiarowanych  przez  arcybiskupa
Koppa.  Resztę  przekazali  mieszkańcy  miasta  w
postaci pieniędzy i pracy. Wiadomo także kto był
odpowiedzialny  za  poszczególne  detale  przy
budowie.  Za  ozłocenie  kopuły  kościoła  był
odpowiedzialny złotnik Reisse ze Świdnicy, a za
krzyż  ślusarz  Hampel  także  ze  Świdnicy.
Wszystkie te główne informacje, jak i pobocze,
opatrzone  były  rysem  historycznym,  kto
aktualnie  rządził  w  państwie  i  kościele.
Dokument opatrzony był dwunastoma podpisa-

mi. Do kapsuły dołączono także wizytówkę Fritza
von Aigera z Wrocławia, który ofiarował monetę
1 talara  z  1765 roku  z  adnotacją  „na wieczną
pamiątkę”.
    Śp.  Ksiądz  Jan  Czajka  w  obliczu  takiego
ważnego  znaleziska  również  stworzył  kapsułę
czasu,  która  została  umiejscowiona  w  kopule
kościoła  podczas  remontu.  Spisał  w  niej  całą
historię  parafii  po  1945  opisując  nasze  życie
miejskie  i  parafialne,  wyszczególniając
poszczególnych  ludzi  związanych  z  naszym
miastem  w  tamtym  czasie.  Opatrzone  było  to
również rysem historycznym aktualnego wtedy
premiera  Józefa  Cyrankiewicza  w  Polsce,  czy
Papieża  Pawła  VI  w  kościele  katolickim.  Do
dokumentu dołączono monety licząc od 1 grosza
do  100  złotych,  razem  188  złotych  88  groszy.
   Piękna pamiątka i historia tego co minione ze
spotkania z teraźniejszością. Ma to również swój
kontekst  i  podłoże w kolejnej  rocznicy  budowy
naszej  świątyni,  jaką  będziemy  obchodzić  we
wrześniu.
    Przy pisaniu tego tekstu zastanawiałem się, co
my  dziś  moglibyśmy  napisać  przyszłym
pokoleniom  o  nas  samych.  Dziś  uważamy,  że
wiemy  wszystko,  jesteśmy  tacy  mądrzy,
szczęśliwi, ale czy to wystarczy żeby zostawić coś
po sobie? Sztafeta pokoleń trwa i mimo, że nie
chcemy, kiedyś przeminiemy i pozostanie po nas
historia  naszych dokonań lub ich braku. Warto
się nad tym zastanowić
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 Pisarz z Milikowic w prywatnych zbiorach
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wody po brzegi, na różnych odcinkach drogi.   
   Cała sprawa i szereg niedociągnięć ma swoje
szersze  podglebie  również  w  krytyce
mieszkańców m. in. Bolesławic, którzy otwarcie
mówią o wzięciu burmistrza „do galopu” w tej
sprawie,  widząc  w  jakim  kierunku  zmierza
wskazany remont.
  Jak  zakończy  się  wskazany  remont  i  kiedy
doczekamy się  oficjalnego otwarcia  drogi?  Czy
niedociągnięcia,  które  są  widoczne,  zostaną
poprawione? A może burmistrz wszystkim tym,
którzy będą krytykować remont odpowie, że są
malkontentami,  tak  jak  to  zrobił  na  ostatniej
sesji  Rady  Miejskiej  w  stosunku  do  jednego  z
radnych? Czas pokaże.  Doświadczenie nakazuje
jednak nie spoglądać w przyszłość w pozytywny
sposób.

Strażnik pragnienia czyli
abisynia w centrum miasta     6 lipca obchodziliśmy 148 rocznicę urodzin Paula Kellera, pisarza niemieckiego, który urodził się

w Milikowicach. Warto przy tej okazji pochylić się nad zbiorami Pana Rafała Rudnika z tej wsi,
które dotyczą właśnie tego pisarza.
    6 lipca obchodziliśmy kolejną, 148 rocznicę urodzin Paula Kellera, pisarza niemieckiego, który dziś
być może zapomniany w świadomości  wielu z nas,  kiedyś  święcił  swoje  triumfy dzięki  swojemu
talentowi pisarskiemu. Pełną sylwetkę pisarza zamieściłem w numerze 3 Wiesci Gminnych. Warto
jeszcze raz odwiedzić ten artykuł, aby móc w pełni zrozumieć aktualny tekst. W ostatnim akapicie
nieśmiało wspomniałem wtedy o osobie Pana Rafała Rudnika z Milikowic, który może poszczycić się
ciekawą  kolekcją  dotyczącą  tego  pisarza.  Dziś  bliżej  przyjrzymy  się  tym  zbiorą.
    Pan Rafał Rudnik, który mieszka w Milikowicach na nasze spotkanie wybrał kilka eksponatów,
które są reprezentatywne dla jego kolekcji. Przygoda z Paulem Kellerem jak opowiedział mi Pan Rafał
zaczęła  się  w 2015  roku  od niepozornego  znaczka z  opisywanym pisarzem.  Kolekcja  zaczęła  się
rozszerzać  o  wiele  ciekawych  eksponatów  takich  jak  książki,  pocztówki,  plakaty  filmowe  czy
słuchowiska z książek na kasetach.
   Warto przyjrzeć  się poszczególnym pokazanym mi eksponatom. Mamy tu niemieckie wydanie
książki  z  1907  roku.  Jest  książka  z  dedykacją  autora,  która  do  dziś  nie  doczekała  się  swojego
rozszyfrowania, a głowili się nad nią nawet turyści z Niemiec, który odwiedzili Pana Rafała. Być może
ktoś pokusi  od odszyfrowanie odręcznego zapisku Paula Kellera i powie co chciał  nam przekazać.
Mamy tu  również polskie  wydanie  książki  pt.  „Baśń ostatnia”  z  1919  roku wydana w Poznaniu.
Możemy w końcu zobaczyć ciekawy plakat filmowy z filmu kurier z 1936, który przywędrował aż z
Danii. Na plakacie w tle widzimy zamek w Zagórzu Śląskim, ponieważ to tam był on kręcony. Sam
film oprócz walorów artystycznych, daje nam również ciekawe spotkanie z historią. Pokazane są w
nim bowiem części zamku w Zagórzu Śląskim, które uległy dewastacji wojennej i dziś możemy dzięki
temu zapisowi zobaczyć jak zamek wyglądał przed wojną.
    Pan Rafał ciągle powiększa kolekcję o nowe rzeczy jakie pojawiają się w różnych częściach świata
kupując  je  m.in  na  różnych  aukcjach.  Jest  tego  sporo  i  przeglądając  poszczególne  pamiątki  ze
zbiorów  widać  ducha  czasu  i  pasji  włożonej  w  to  wszystko.  Pan  Rafał  pokazywał  swoje  zbiory
również  na  wystawach  poświęconych  pisarzowi,  które  sam  organizował,  aby  pamięć  po  tym
zaszczytnym  mieszkańcu  Milikowic  nie  zaginęła.  To  cenne  inicjatywa,  która  zapewne  daje
odniesienie dla wielu mieszkańców tej wsi.

    Jest ich coraz mniej, mijamy je nie zwracając
uwagi  mimo,  że  kiedyś  nam  pomagały.
Ciekawy,  a  mimo  to  lekceważony  element
małej  architektury  miejskiej,  który  w
niektórych  miejscach  do  dziś  pomaga  w
pozyskiwaniu tak ważnej dla wszystkich wody.
Przed  Państwem  pompy  miejskie,  tak  zwane
„abisynki”.  Temat wspaniale  wpisujący  się  w
okres  wakacyjny  w  przestrzeni  miejskiej.
 Kiedy  miejski  wodociąg  odmówi
funkcjonowania,  na  jednym  z  podwórek  przy
ulicy Kościuszki ustawia się kolejka mieszkańców
z wiadrami i wszelkimi innymi przedmiotami do
czerpania  wody,  aby  zaopatrzyć  się  w  nią  do
czasu naprawienia awarii. Przychodzą tam różni
ludzie, z różnych części miasta, ponieważ jest to
nieliczny przykład sprawnej pompy tzw. abisynki
w naszej gminie, który niezależnie od wodociągu
pozwala  na  pozyskanie  wody  ze  studni
głębinowej.  Taka  woda  może  być  np.
wykorzystana do celów sanitarnych. Kiedy woda
płynie z kranu bez przeszkód, studnia służy np.
jako  źródło  do  podlewania  przydomowych
ogrodów.  Sprawność  i  funkcjonowanie  tego
obiektu to wyłączna zasługa mieszkańców tego
podwórka, którzy dbają o nią i  konserwują – i
słusznie,  są  przez  to  w  pewnym  sensie
niezależni.
      Po  co  właściwie  powstawały  takie  pompy?

Historycznie  studnie  uliczne  były
wykorzystywane  jako  tzw.  awaryjne  źródło
wody  na  wypadek  niedziałającego  wodociągu.
Te  które  aktualnie  znamy  powstały  w  myśl
Zarządzenia  Ministra  Gospodarki  Komunalnej  z
18  sierpnia  1971  w  sprawie  budowy  i
utrzymywania  studni  publicznych  w  miastach
zaopatrywanych  w  wodę  z  urządzeń
wodociągowych.  To  zarządzenie  nakazywało
lokalizację  tzw. studni  awaryjnych na terenach
zwartej  zabudowy  mieszkaniowej  na  wypadek

unieruchomienia  wodociągu  komunalnego.
      Tekst mimo, że na pozór może wydawać się
powszedni  i  nieciekawy  pozwala  zrozumieć
ludzkie  funkcjonowanie.  Studnie  głębinowe,
które czerpią wodę za pomocą ręcznej pompy to
obiekty,  które  jeżeli  dobrze  się  rozejrzymy
funkcjonowały prawie na każdym podwórku, czy
małej wspólnocie,  która mogła z niej  korzystać
bez  przeszkód.  Stały  również  przy  głównych
ulicach, aby można było je ogólnie użytkować.  
                                                            cd. na str. 6 →
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     Tematy związane ze zmianą klimatu, suszą i
w  ogóle  dostępnością  wody  coraz  częściej
pojawiają  się  w  dyskusjach  nie  tylko
naukowców, ale zwykłych ludzi zmagających się
z  upałami  w  mieście,  czy  problemami
podlewania  roślin.  Wszyscy  zastanawiamy  się
jak  rozsądnie  wykorzystywać  zasoby  wodne.
Jednym z elementów takich działań jest obecnie
np.  gromadzenie  deszczówki,  którą
wykorzystywać  można  m.in.  do  podlewania
ogródków. Są jednak przecież zbiorniki wodne,
głębinowe  dostępne  w  różnych  punktach
miasta  czy  wsi,  w  postaci  właśnie  abisynek,
które  po  modernizacji  jeżeli  studnia  nie  jest
wyschnięta mogą nadal funkcjonować.
    Jest też inny aspekt tej sprawy. Żeliwne, stare
studnie  jakie  możemy dziś  spotkać  na  swojej
drodze  być  może  nie  zachwycają  swoimi
ornamentami jak te XIX-wieczne, ponieważ to z
reguły obiekty  lat 70 – tych.  Liczyła się wtedy
funkcjonalność i prostota do granic możliwości.
Mimo to,  z  racji  swojego wieku stanowią one
dziś  bezsprzeczny  element  małej  architektury
miejskiej,  z którego  nie  wolno  rezygnować  i 
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Dziś  wiele  z  nich  zlikwidowano,  a  jeżeli  się
ostały to dawno nie funkcjonują i cicho trwają
obok  nas,  na  co  nie  zwracamy  uwagi.
  Wielu  z  nas,  kiedy  spojrzy  się  za  siebie  i
wspomni młode lata na pewno przypomni sobie
niejedno upalne lato,  kiedy woda z  „abisynki”
pozwalała  się  ochłodzić.  Pompa  często  była
również  dla  najmłodszych  miejscem
koleżeńskich  zbiórek  z  racji  swojej
rozpoznawalności. Kiedy tradycja była silniejsza
a śmigus – dyngus był bardziej mokry niż dziś,
kolejka  zaangażowanych  ustawiała  się,  aby
szybko zaopatrzyć się w wodę, przez co pompa
cały  czas  funkcjonowała.  Ogrody  podlewano
dzięki temu obiektowi. Dziś to przeszłość. Stan
wodociągów z  czasem wszędzie  się  poprawia,
nie ma tylu awarii,  realna, codzienna potrzeba
abisynek  stopniowo  zaczęła  maleć  przez  co
przeszły  do lamusa i  dziś  np.  wiele  dzieci  nie
wie,  co  to  jest,  jak  to  funkcjonuje  mimo,  że
często  obok  nich  się  bawią  czy  przechodzą.
Fenomen tych obiektów dziś jednak powraca i
to na różnych płaszczyznach.

należy  go  chronić  dla  przyszłych  pokoleń.
  Opisywane  pompy  w  wielu  miastach
przechodzą dziś swój renesans.  Odnawia się
je i oddaje do użytku ludziom. Jeżeli  nie ma
możliwość  eksploatacji  danego  źródła
rewitalizuje  się  sam  mechanizm,  aby  był
ozdobą  i  pamiątką  danego  miejsca.  To
ciekawe  rozwiązanie,  które  nie  niszczy
danego  obiektu,  ale  też  nie  pozwala  mu
straszyć  swoim  wyglądem  ze  względu  na
zapomnienie.
   Niejeden  z  nas  zna uczucie  pompowania
wody ze studni,  zna ten  dźwięk i ma z nimi
swoje  wspomnienia.  Dziś  to  w  większości
zapomniane,  ale  samowystarczalne  obiekty,
które  pomagały  i  funkcjonowały  jako niemy
członek  danej  wspólnoty.  Może  kiedyś
doczekają się one szacunku i  podziękowania
za swoją pomoc. Troska o nie może przynieść
wzajemność  i  nasza  stara  abisynka  odda
jeszcze  to co  ma w sobie  najlepszego,  czyli
wodę. Przechodząc i  funkcjonując  obok nich
pomyślmy o tym.

Miłość i odkrywanie [OPINIA]

ale  często  o  nich  wspominam  na  łamach
Wieści, by zajrzeć do ich, pochylić się nad nimi,
lub pomóc rozwikłać zagadkę związaną z tym
miejscem.
   Często  wyjeżdżamy  w  dalsze  trasy,  w
urokliwe miejsca. Niczym dziwnym nie jest już
rower  na  bagażniku  samochodowym,  który
pozwala  nam  przewieźć  sprzęt.  Może  warto
jednak  poświęcić  parę  popołudni,  i  nie
wyjeżdżać gdzieś dalej, tylko poznać z zupełnie
innej  strony  naszą  gminę.  To  ciekawa
alternatywa  i  propozycja,  która  może
niejednego  zaskoczyć.  Zaglądajmy tam,  gdzie
nas  nie  było,  stańmy  się  odkrywcami  naszej
małej ojczyzny.
  Jest  poczucie,  że  urok naszej  gminy jest za
mało  eksponowany.  Możemy  to  zmienić  i
pokazywać, że mimo wszystkich niedostatków
żyjemy  w  pięknym  miejscu.  Aktualny   czas,
kiedy pogoda może nas jeszcze miło zaskoczyć
na  pewno  sprzyja  takim  zobowiązaniom  i
podróżom.
     Warto przejrzeć stronę internetową Wieści
czy  wydania  papierowe  gazety  i  jeszcze  raz
poczytać  o  tych  ciekawych,  nieodkrytych
jeszcze  masowo  miejscach  i  dotrzeć  tam.  W
razie  braku  koncepcji  na  wycieczkę,  zawsze
służę  pomocą  do  wytyczenia  jej  i
podpowiedzenia  co  możemy  zobaczyć  na
danej  trasie.  Zachęcam  jeszcze  raz  do  takiej
aktywności. Nasza gmina zasługuje na nią.

  Mimo,  że  w  tytule  wspomniałem,  że
będziemy mieli do czynienia z opinią, to jest to
raczej  zachęta.  Zachęta  do  miłości  i
odkrywania.
   Nasza  gmina  nie  ma  być  może  na  swojej
mapie  wielu  szlaków  turystycznych,  wież
widokowych,  czy  zapierających  dech  w
piersiach szczytów. To równinna na przedgórzu
sudeckim,  która  tylko  w  dalszych  planach
krajobrazowych ma na horyzoncie góry, piękne
Sudety. Nie oznacza to jednak, że nie mamy się
czym pochwalić  , czy skierować się na spacer,
lub  wycieczkę  rowerową,  jednocześnie poz-

nawając  miejsce  i  historię  z  nim  związaną.
Mamy  wiele  pięknych,  malowniczych  dróg
wśród  pól,  które  łączą  nasze  wsie.  Nie  są  to
długie  dystanse  i  każdy  z  nas  może  pozwolić
sobie  na  taki  spacer  (nawet  dzieląc  go  na
etapy).
   Idąc daną ścieżką, często przechodzimy obok
jakiegoś obiektu,  nie zdając sobie sprawy jaka
historia  jest  z  nim  związana.  Są  to  często
obiekty, których na pierwszy rzut oka nie widać,
ponieważ maskuje go natura. Wnikliwe jednak
usposobienie  na  pewno  pozwoli  nam  je
odnaleźć. Są to rzeczy nie opisane na tablicach,
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