
Styczeń-luty 2022                                        GAZETA (ZAWSZE) BEZPŁATNA                                          Nr 11

xxxxxxxxx

Kłóćmy się, ale na końcu pogódźmy,
xxxxxxxxxxxpowróćmy
    Aktualny czas jest wyjątkowo niespokojny,
ze  względu  na  aktualną  sytuację
międzynarodową.  Wojna na Ukrainie spędza
nam sen z powiek.  Oddaję  Państwu kolejny,
jedenasty  numer  Wieści  Gminnych  w wersji
papierowej.  Wydanie  to  będzie
podsumowywać  styczeń  i  luty  2022  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.
  Aktualny  czas  jest  bardzo  niespokojny.
Agresywny atak Rosji na Ukrainę pokazuje, że
nadal żyjemy w czasach gdzie pokój i spokój
nie jest czymś nadanym na zawsze. Wszystko
to  co  widzimy  i  przeżywamy  pokazuje
również, że solidarność społeczna o której tyle
się  mówiło,  często  bez  odpowiedniego
zrozumienia  jest  naprawdę  czymś  ważnym.
Czasy  są  wyjątkowo  niestabilne.  Ciężko
znaleźć  słowa  ukojenia  dla  tej  sytuacji.  Nie
możemy  pozwolić  sobie  na  społeczne
rozprężenie,  gdzie  do głosu  dochodzą często
demony  egoizmu,  pychy,  czy  pokazywania
swoich  racji  dla  zasady.  Pamiętajmy,  że
kłótnia i odmienne zdanie to coś normalnego.
Musimy  przy  tym  jednak  pamiętać,  aby  na
końcu  pogodzić  się  i  pamiętać,  że  w  chwili
ewentualnego  zagrożenia  będziemy
nawzajem  za  siebie  odpowiedzialni.  Nie  ma
innej drogi.
   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 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. 

                                                                           Marcin Burski

Przetargiem jak kulą w płot. Jak Polski Ład dosięgnął naszą Gminę

      Koło zamachowe jakim miał być Polski
Ład dla samorządów może okazać się bardzo
dużym problemem przez inflacyjny niedobór
środków  na  projekty  i  aktualną  sytuację
międzynarodową.  Dziś  o  tym,  jak  wyniki
przetargów  na  sztandarowe  inwestycje
gminne  sprowadziły  niektóre  gorące,
urzędowe głowy na ziemię, od czego nie jest
wolna nasza gmina.
  Jaworzyna  Śląska  zaczyna  być  placem
budowy, który  na pierwszy  rzut oka wydaje
się  być  tendencją  optymistyczną.  Koparki,
zrywane  chodniki,  asfalt  to  ciekawa
propozycja,  która  skłania  władze  do
wychwalania  samych  siebie.  Sprawa
inwestycji nie jest tylko domeną naszej gminy
jak niektórzy chcieliby myśleć i opowiadać o
rzekomym  skoku  cywilizacyjnym.  Wszędzie
gdzie  pojedziemy,  wszędzie  gdzie  nie
zajrzymy coś się dzieje. Pieniądze spływają z
państwa,  włodarze  skrzywiają  obraz
rzeczywistości twierdząc, że to ich zasługi, co
jest niedorzecznością. Pokusa chwalenia się, i
spływające  pieniądze  mają  jednak  swoja
ciemniejszą, finansową stronę.
    Polski Ład – propagandowy, „łasy” kąsek
dla  samorządów,  od  jakiegoś  czasu  jest
głównym źródłem do przechwalania się przez
lokalnych  politycznych  „celebrytów”.  Nasza
gmina  w  całej  układance  rozdawania
pieniędzy  na  poszczególne  samorządy
dostała ich stosunkowo dużo poprzez bliskie
kontakty  burmistrza  z  rządząca  par ą.  Były
konferencje,  były  zdjęcia  z  kartonikami,  na
których  widniały  poszczególne  sumy.
Wszystko wyglądało pięknie  z pozycji  teorii,
jednak  praktyka,  kiedy  trzeba  zacząć
realizować poszczególne projekty jest zgoła 

inna  i  zaczęła  rodzić  pierwsze  poważne
problemy, których doraźne rozwiązanie może
powodować  inne,  poważne  długofalowe
komplikacje.  Warto  to  prześledzić  na
poszczególnych  faktach  z  czym  aktualnie
mierzy się nasza gmina.
   Ile  może  kosztować  skatepark?  Według
jaworzyńskiego Urzędu niecałe 2 mln zł. Tyle
latem  ubiegłego  roku  pozyskano  z  funduszu
Polski Ład. Po otwarciu ofert pół roku później
najniższa z nich (bo jedyna) opiewała na kwotę
ponad 3,2 miliona złotych.  Przebudowa ulicy
Kościuszki  miała  kosztować  5,1  miliona
złotych.  Okazuje  się,  że  firma  która  będzie
realizować zadanie zainkasuje 7,5 miliona. Tu
różnica  pomiędzy  oczekiwaniami  a  realiami
jest  największa.  Różnica  miliona  złotych
pojawia się przy zadaniu przebudowy drogi w
Starym  Jaworowie  (założenie:  2  miliony
złotych,  najniższa oferta 3,1 miliona złotych).
  Wszystkie  różnice  jakie  wytworzyły  się
pomiędzy  przekazanymi  finansami,  a  różnicą
wynikającą z ofert będzie trzeba pokryć z kasy
gminy  a  ta  zostanie  zasilona  kolejnymi
kredytami i zobowiązaniami. To co miało być
finansowane  w  100%  z  dotacji  okazało  się
fikcją.  Zresztą  prawie  wszystkie  przetargi  w
ostatnich  miesiącach  ogłaszane  przez  Gminę
"rozjeżdżają się" (o ile znajdzie się firma, która
złoży ofertę).
   Ktoś  może  zapytać,  dlaczego  zwlekano  z
rozpisaniem przetargów i przystąpiono do nich
właśnie  teraz.  Odpowiedź  wydaje  się  być
oczywista. Zbliżamy się nieuchronnie do końca
kadencji  samorządowej,  więc  im  bliżej
wyborów,  tym  coraz  więcej  wstęg  do
przecięcia.  To  stara,  dobrze  znana  metoda
                                                         cd. na str. 2 →
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naszych  włodarzy,  którzy  w  ten  sposób
próbują  bilansować  swoje  niedostatki.
  Niedługo  przed  radnymi  decyzja  co  do
zadłużenia gminy o kolejne 8 milionów złotych
(tyle  zostało  zapisane  w  budżecie  na  2022
rok).  Biorąc  za  pewne,  że  wspomniane
zobowiązanie  zostanie  zaciągnięte  to
przewidywany  dług  na  koniec  2022 wyniesie
ogółem  niemalże  29  mil  złotych  (dokładnie
28.849.000).  To  bardzo  spora  wyrwa,  której
długo się nie pozbędziemy. Jeżeli  dodamy do
tego coraz częstsze  problemy z  „dopinaniem
się”  budżetu,  wnioski  nasuwają  się  same.
     Remonty ulic o których wspomniałem wyżej
to sprawy absolutnie priorytetowe, co do tego
nie ma żadnej wątpliwości. Jak jednak patrzeć
na wizję skateparku i problemów finansowych,
jakie już przed jego powstaniem się  wytwo-

rzyły?  Opowieści  o  spływających  milionach,
które  w  całości  miały  finansować  „szklane
domy”  okazały  się  mitem,  który  poprzez
„dorzucanie”  do  sprawy  może  w  ogólnym
rozrachunku  długofalowo  okazać  bardzo
niebezpieczne dla samorządu. Czy ta inwestycja,
która  była tak ogłaszana przez burmistrza  jest
naszej gminie potrzebna? Czy może potrzebna
jest burmistrzowi i  par i  z którą jest związany
wspólnymi  zależnościami?  Pokusa  przed
braniem  takich  pieniędzy  i  budowaniem  dla
zasady bez żadnej wizji była i jest spora. Trzeba
jednak  przy  tym mówić  o  realnych  kwes ach
jakie temu towarzyszą. Na końcu możemy jeść
suchy  chleb  złotymi  widelcami,  ale  to  już
włodarzy  nie  będzie  interesować,  ponieważ
przekażą  swoją  zadłużeniową schedę  komuś
innemu. Tak wygląda logika władzy.

promowałem  jak  tylko  mogę  trafił  do  sieci
dokładnie  11  grudnia  2019  roku.  Był  to  tzw.
„lovesong”  napisany  dla  koleżanki  z  szkoły,
sami wiecie jak to jest, miałem w głowie wtedy
jedynie  to  że  może  przez  to  uda  mi  się  ją
poderwać.  Teraz  jak  patrzę  na  to  z
perspektywy czasu śmieję się z tego otwarcie i
wiem że po pierwsze nie była tego warta, a po
drugie bardzo dużo to wniosło do mojego życia
ponieważ właśnie od tego kawałka zaczęła się
moja cała aktualna historia.
   Dziewczyna  zniknęła,  a  miłość  do  muzyki
została  w  dodatku  jeszcze  większa  niż
wcześniej.  Kolejny  utwór  udostępniłem
zaledwie parę dni później, to był już ten czas w
którym zrozumiałem, że właśnie to chce robić,
że  właśnie  to  mnie  w  życiu  naprawdę
uszczęśliwia i jest to jedyna rzecz z którą wiąże
swoją  przyszłość.  W  między  czasie
powychodziło  jeszcze  parę  mniej  znaczących
numerów  i  co  ciekawe,  parę  razy  zmieniłem
swój pseudonim artystyczny.
  Jak  wspomniałem,  początkowo  był  to
Alexiooo,  następnie  po  czasie  zmienił  się  na
Froser,  kolejnie  OnlyOne,  później  Floyd  na
której  zyskałem  parę  większych  dla  mnie
sukcesów  muzycznych  i  wreszcie  padło  na
wielu  wam  znane  Tenkey  na  której  osiągam
największe  sukcesy  w moim życiu  i  która  się
naprawdę  przyjęła  zarówno  u  mnie  jak  i  w
gronie ludzi którzy mnie śledzą.
    Dokładnie 27 kwietnia 2021 roku pojawił się
na stronie naszej gazety Wieści Gminne wpis o
mojej zbiórce na sprzęt, co najlepsze udała się
ona,  za  co  bardzo  dziękuję  Panu  Marcinowi
Burskiemu, w ogromnej mierze się pan do tego
przyczynił.  Nie  miałem  jak  tego  zrobić
wcześniej  więc  chciałbym  tą  szansę
wykorzystać  teraz  i  pragnę  podziękować
zarówno Panu jak i każdemu kto dobrowolnie
dołożył  jakikolwiek  grosz  bądź  chociaż
udostępnił zbiórkę dalej.
     Dobry sprzęt to było moje marzenie, a ja
mam  do  siebie  to  że  od  zawsze  żyje
marzeniami, jestem ogromnym optymistą i nie
odpuszczam  dopóki  nie  dopnę  swego  nie
ważne co ludzie  by mówili.  Cieszę się  że tyle
osób zdecydowało się mi wtedy pomóc bo to
właśnie dzięki  wam robię teraz  to z  czego w
końcu jestem naprawdę dumny.
    Dobra,  ale  przejdźmy może  do  tego  jaki
właściwie jest cel mojej muzyki? Co chce tym
osiągnąć?  Może teraz  was  zdziwię,  ale  wcale
nie zależy mi na ogromnych pieniądzach jakie
idą w tym biznesie, wiadomo, fajnie przygarnąć
sporą  sumkę  i  pozwalać  sobie  na  rzeczy  na
które wcześniej pozwolić sobie nie mogłeś, ale
to tylko szczegół.  Moim celem jest spełnienie
swoich marzeń i pokazanie wszystkim że każdy
może to zrobić  niezależnie  od wieku czy  płci.
Tutaj  nie  ma  limitów  ani  ograniczeń,  jeśli
czegoś  się  szczerze  chce,  można  osiągnąć
wszystko, jedyny wymóg to nie poddawać się!
C                                                        cd. na str. 3 →

„Dziewczyna zniknęła, a miłość do muzyki została”

    Aleks Grzywiński – mieszkaniec Nowic. W
ramach  praktyk  szkolnych  napisał  swój
kolejny  tekst.  Chciałby  przybliżyć  Państwu
swoją  pasję  do  muzyki  i  to  co  tworzy.
Zapraszam do ciekawej lektury.
    Od czego by tu zacząć? Na starcie mówię że
nie chcę pisać tu nie wiadomo jak poetyckim
językiem, to praca o mnie i nie zależy  mi na
tym żeby była „ładna”, zależy mi na tym żeby
była szczera.
   Witajcie, jestem Aleks, mam 19 lat. Odkąd
pamiętam  interesował  mnie  temat  muzyki,
zawsze  czułem  ją  bardziej  niż  moi  kumple,
jeden utwór potrafił wpłynąć na mój humor na
resztę dnia, swoją droga dalej tak jest. Jeden
utwór potrafił wywołać u mnie łzy, kolejny od
razu  po  nim  mógł  spowodować  ogromne
szczęście  bez  powodu.  Całe  moje  życie  jest
zależne od muzyki i nie wyobrażam sobie żeby
w pewnym etapie jej zabrakło, ale do rzeczy.
   Pierwszą pracę nad własną muzyką zacząłem
w  wieku  bodajże  11  bądź  12 lat,  już  wtedy 

nagrywałem  jak  to  się  mówi  „do  szuflady”.
Byłem na tyle inteligentny, że wiedziałem iż nie
ma sensu wrzucanie  niczego na ten  moment
ponieważ  jest  to  na  naprawdę  niskim  pozio-
mie, za to robienie tego miało jak najbardziej
sens,  zapytacie  dlaczego?  Odpowiedź  jest
prosta!  Nauka,  nie  musiałem  wcale  nic
upubliczniać,  wystarczyło  mi  to  że  z  dnia  na
dzień  mam  coraz  większe  pojęcie  o  tym  co
robię.
   Swój  pierwszy  utwór  opublikowałem 5  lat
temu na serwisie streamingowym SoundCloud.
Mało kto słyszał wtedy to co robię,  właściwie
to parę  poszczególnych osób z  mojej  klasy  w
gimnazjum,  ponadto  numer  do  tej  pory  ma
jedyne 20 wyświetleń. Tak leciały dni i noce, a
ja w dalszym ciągu robiłem to w czym byłem
zakochany  aby  przyswoić  jak  największą
wiedzę.
   Publicznie zaczynałem od ksywki Alexiooo, i
właśnie  pod  nią  udostępniłem  oficjalnie
pierwszy kawałek który trafił  do ludzi,  którego
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Jeńcy wojenni z komanda nr 1239 w PastuchowieNiestety  mało  ludzi  jest  tego  zdania.  Miałem
sporo  znajomych  którzy  też  zaczynali  bawić  się
muzyką  mniej  więcej  w  tym  okresie  co  ja,  
niestety szybko z tego zrezygnowali bo im się nie
chciało. Ja nie rozumiem co to znaczy nie chce mi
się,  jeśli  ma  się  marzenie  zawsze  się
chce i zawsze robi się wszystko aby je zrealizować.
Tak jak wspominałem, ja po prostu chcę pokazać
ludziom że każdy może zrobić wszystko i może być
kim chce. Chciałbym grać koncerty,  nawet małe,
to  teraz  mój  największy  cel,  jestem  pewien  że
byłyby one naprawdę dobre szczególnie że mam
wiele różnych stylów którymi mogę się pochwalić.
Pragnę jeździć  po Polsce i  pokazywać wszystkim
że  naprawdę  można  osiągnąć  co  się  chce,
chciałbym  być  tego  dowodem.  Świat  nie  jest
czarno  biały,  wszystko  jest  zależne  od  tego  jak
każdy z nas go spostrzega i jak przez niego idzie.
Jeśli ktoś ma w planie po prostu skończyć szkołę,
znaleźć pracę, zbudować dom i założyć rodzinę to
też jest w porządku, pod warunkiem że chce tego
szczerze.  Ja  od  życia  chcę  więcej,  chcę  dawać
ludziom  atrakcje,  zabawę,  chcę  wychodzić  z
koncertów i widzieć same uśmiechy na twarzy, a
pieniądze? One w tej kwes i naprawdę nie mają
dla  mnie  żadnego  znaczenia,  robię  to  nie  dla
zysków, ale dla ludzi!
   Całą produkcją oprócz beatów zajmuję się sam.
Podkłady  biorę  albo  z  internetu  ale  oczywiście
tylko  darmowe  które  od  początku  miały  takie
zastosowanie,  albo  robią  mi  je  znajomi.  Mix  i
master wykonuję sam, nagrywam wszystko sam,
najnowszy  klip  o  którym  powiem  za  chwilę
również  montowałem  sam  oraz  nagrałem  parę
poszczególnych ujęć do niego sam, ale nie będę
tutaj  sobie przywłaszczał  sukcesów iż największą
robotę  wykonali  moi  znajomi  którzy  nagrali
naprawdę profesjonalne ujęcia.
   Niedawno  wydałem  swój  pierwszy  teledysk
który znajdziecie na kanale Tenkey. Utwór nazywa
się  „brudna  prawda”.  Został  nagrany  w  stylu
Oldschool i opowiada on w ogromnym skrócie o
moim życiu od dziecka aż do teraz. Jestem z tego
projektu naprawdę dumny, było włożone w niego
ogromne  ilości  pracy  zarówno  mojej  jak  i
znajomych którzy  mi  przy  nim pomagali.  Śmiało
mogę nazwać to przełomowym momentem. Moja
kariera idzie w przód, z dnia na dzień mam coraz
większe  pojęcie  i  co za  tym idzie  coraz większe
umiejętności.  Jeszcze  chciałbym  dodać  że
aktualnie  pracuję  nad  swoją  pierwszą  epką
„Mr.Trappino”  która  najpierw  ukaże  się  na
spo fy,  a  następnie  na  youtube  z  czego
poszczególne  utwory  będą  również  z  klipem.
    Podsumowując,  wydaje  mi  się  że  trochę się
wam przedstawiłem i że poznaliście  mnie lepiej.
Może nie jestem osobą która siada do tego i od
razu  jest  to  idealne,  nie  zawsze  moja  muzyka
brzmi dobrze, ale po to właśnie się uczę, i wydaje
mi się  że  przez  moją  ciężką  pracę  doceniam to
bardziej  niż  niektórzy.  Jeśli  zaciekawiłem  was
swoją personą, zapraszam na kanał gdzie możecie
sprawdzić  moje  materiały.  Pamiętajcie,  muzyka
nie dla zysków, a dla ludzi!

Aleks Grzywiński

   Kolejny raz powracamy do wsi Pastuchów i jej przykrego
okresu.  Tym razem poruszymy sprawę jeńców wojennych,
którzy  byli  tu  wykorzystywani  do  przymusowej  pracy  i
grzebani  w  anonimowych  mogiłach  na  tamtejszym
cmentarzu,  co  było  do  tej  pory  przemilczane.  Zapraszam
do lektury.
  Pastuchów to wieś w gminie Jaworzyna Śląska. W 2021 roku
zamieszkiwało ją 1000 osób. Nazwa miejscowości pochodzi od
polskiej  nazwy  –  „pastuch”,  „pasterz”.  Niemiecki
językoznawca  Heinrich  Adamy  w  swoim  dziele  pt.  „Die
schlesischen  Ortsnamen,  ihre  Entstehung  und  Bedeutung”,
wymienia  jako  pierwotną  zanotowaną  nazwę  miejscowości
„Pastuchow”  podając  jej  znaczenie  „Hirtendorf”  –  „Wieś
pasterzy,  pastuchów”.  Po  raz  pierwszy  wieś  wzmiankowana
była  w dokumencie  biskupa  wrocławskiego  Lorenza  z  1223

roku,  gdzie  zanotowana  została  w  zlatynizowanej,  staropolskiej  formie  „Poszucou”.  Kolejna
wzmianka  o  miejscowości  „Poschuchov”,  znalazła  się  w  dokumencie  wydanym  przez  papieża
Innocentego IV w 1250 roku. W późniejszym czasie nazwa osady została zgermanizowana do formy
„Puschkau” i utraciła swoje pierwotne znaczenie. Do najcenniejszych budowli Pastuchowa, które
zostały wpisane do rejestru zabytków, należy późnoromański Kościół pw. św. Barbary, który został
wzniesiony  ok.  poł.  XIII  wieku  oraz  XVI-wieczny  zespół  dworsko-folwarczny,  w  skład  którego
wchodzi m.in. wieża mieszkalno-obronna z XV wieku (pierwotny średniowieczny zamek wodny z
wieża mieszkalną rozbudowany w 1565 roku).
  W 1838 roku w Pastuchowie  powstała duża cukrownia.  Jej  założycielami  byli  Eduard  i  Georg
Gotlieb Kramstowie. Już w 1844 roku wysokiej jakości produkty „Fabrik von Kramsta & Söhne in
Puschkau”, zostały nagrodzone na wystawie „Deutschen Gewerbeausstellung”, która odbyła się w
Berlinie.  Po przejęciu zakładu przez administarcję polską w 1945 roku, cukrownia pastuchowska
podlegała kolejno pod Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego (do 1959 roku), Zjednoczenie
Przemysłu Cukrowniczego (do 1982 roku),  Zrzeszenie  Przedsiębiorstw Przemysłu Cukrowniczego
„Cukropol” (do 1990 roku). Zgodnie z zarządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990
roku, likwidacji uległo wspomniane ZPC „Cukropol”. Cukrownia w Pastuchowie, uzyskała wówczas
status  przedsiębiorstwa  samodzielnego,  co  oznaczało  pełne jej  upodmiotowienie,  przywrócenie
osobowości  prawnej  i  samodzielności  ekonomicznej.  Ostatecznie  jako  najdłużej  funkcjonujący
zakład produkcyjny w powiecie świdnickim, została zlikwidowana przez koncern „Südzucker Polska
S.A.” w 2004 roku.
    Nieznaną dotychczas kartę w historii cukrowni w Pastuchowie, stanowił okres II wojny światowej.
Dzięki  dokumentacji  przechowywanej  w  Centralnym  Archiwum  Ministerstwa  Obrony  Federacji
Rosyjskiej  w Podolsku, wiemy dziś,  że w latach 1942-1943 w „Zuckerfabrik Puschkau”, pracowali
radzieccy jeńcy wojenni. Pierwszy znany transport więźniów ze Stalagu XXIC Wollstein (Wolsztyn),
dotarł  do komanda  jenieckiego „Puschkau/Schweidnitz Zuckf.  Nr  1239” w dniu 11  października
1942 roku. Wśród przywiezionych jeńców byli: Fiedor Michajłowicz Gołubjew (nr 12033), Ławrien j
Aleksandrowicz Epa (nr 12311), Iwan Wasiliewicz Rybalczenko (nr 13178), Aleksander Gawriłowicz
Uszakow (nr 13265),  Wasilij  Denisowicz  Seluszynin  (nr  13290),  Stepan Akimowicz Babuszkin (nr
13313).  Kolejno zmarli  tutaj:  Epa (4  grudnia  1942  r.),  Gołubjew (31 października  1943 r.)  oraz
Uszakow  (16 października  1943  r.).  Wszyscy  zostali  pochowani  w  Pastuchowie.  Karta  jeniecka
Gołubjewa zawiera informację o lokalizacji grobu: „Beerdigt auf dem Kath. Friedhof in Puschkau”
(Pochowany na cmentarzu katolickim w Pastuchowie). Do innych komand roboczych z Pastuchowa,
zostali  przeniesieni  pozostali  trzej  jeńcy:  Seluszynin  (19  grudnia  1942  r.  do  komanda  1161
Ingramsdorf [Imbramowice]), Babuszkin (12 stycznia 1943 roku do komanda 1171a Saarau [Żarów])
oraz  Rybalczenko  (9  grudnia  1943  r.  do  komanda  1171a  Saarau  [Żarów]).
    Kolejna grupa radzieckich jeńców wojennych została przysłana/odesłana do Pastuchowa w dniu 6
października 1943 roku. Wśród nich byli: Nikołaj Iwanowicz Siemienow (nr 37118 – jeniec Stalagu
338 Krzywy Róg), Nikołaj Michajłowicz Moroz (nr 66200 – jeniec Stalagu VIIIC Sagan) oraz ponownie
Stepan Akimowicz Babuszkin (do 25 lutego 1943 r. Przebywał w Kdo 1171a Saarau [Żarów]). W
Pastuchowie zmarli i zostali pochowani: Moroz (25 października 1943 r.) oraz Siemienow (9 grudnia
1943 r.). Jeniec Stepan Akimowicz Babuszkin przebywał w komandzie pastuchowskim krótko, bo do
26  października  1943  roku  (kolejne  komanda,  w  których  pracował  w  1944  r.:  Nr  8012
Neuwaltersdorf/Habelschwerdt oraz 9507 Kdr Aldersbach/Brauerei). Zmarł 13 lipca 1944 roku w
obozie  macierzystym (M-Stammlager  8A  Görlitz).  Nazwa i  numer Stalagu VIIIA Görlitz  widnieje
również na kartach obozowych jeńców: Siemienow, Moroz, Uszakow, Epa, Gołubjew, Seluszynin,
Rybalczenko.  Wszyscy  zostali  przekazani  pod  jurysdykcję  Stalagu  VIIIA,  któremu  podlegało
komando jenieckie  „Puschkau  Zuckf.  Nr  1239”.  Podobnie  było  w przypadku  jeńca Aleksandera
Iwanowicza Aleksiejenko, który do Pastuchowa został przeniesiony 7 września 1943 roku ze Stalagu
VIIIF  (318)  Lamsdorf.  Zmarł  18  grudnia  tego  samego  roku  i  został  pochowany  w
„Puschkau/Schweidnitz”.                                                                                                           cd. na str. 4 →
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    Do tematu jeńców i tajemnic z Pastuchowa
będziemy wracać.

                            Bogdan Mucha i Marcin Burski

Jeńcy komanda „PUSCHKAU ZUCKF. Nr 1239”:
Aleksander  Iwanowicz     Aleksiejenko;     Nikołaj
Iwanowicz     Siemienow;    Nikołaj
Michajłowicz Moroz;  Aleksander      Gawriłowicz

Uszakow; Ławrien j Aleksandrowicz Epa; Fiedor
Michajłowicz  Gołubjew;  Wasilij  Denisowicz
Seluszynin;  Stepan  Akimowicz  Babuszkin;  Iwan
Wasiliewicz Rybalczenko.

Z czegoś trzeba będzie wybrać. 
Spotkanie w sprawie drogi S5 za nami.

Młody „narybek” ucieka, stary
„plankton” zaciera ręce

[OPINIA]

   Po napisaniu tekstu o emigrantach w naszej
gminie do redakcji Wieści odezwała się jedna z
czytelniczek, obecnie żyjąca za granicą naszego
kraju,  z  gorzką  refleksją  na  temat  tego  co
napisałem.  Skłoniło  mnie  to  większych
przemyśleń,  którymi  chciałbym  się  podzielić.
   Jakiś czas temu „popełniłem” tekst na temat
emigrantów  z  naszej  gminy  którzy  musieli
opuścić swoje domy, aby szukać lepszego życia
poza granicami gminy i kraju. Temat wydaje się
ważny  i  pomijany  w  publicznej  debacie.  Z
tekstem  można  zapoznać  się  na  stronie
internetowej  wiescijaworzyna.pl.  Na kanwie  tej
sprawy  pojawił  się  pewien  głos,  który  jest
mocny, ale pokazujący z czym tak naprawdę się
borykamy i  jak  niepewna przyszłość  może  nas
czekać.
  Do  redakcji  Wieści  odezwała  się  jedna  z
czytelniczek,  obecnie  żyjąca  poza  granicą
naszego  kraju,  z  gorzką  refleksją  po  tym  jak
przeczytała  wspomniany  wyżej  artykuł.
Mieszkanka napisała:  ”Dzień Dobry. Chciałabym
napisać  parę  słów  apropo  Pana  artykułu  o
Polakach  za  granicą.  Rozumiem,  że  chciał  pan
dobrze  ale  jestem  mocno  tym  zdenerwowana.
Wyjechałam za granicę  w 2005 roku.  Najpierw
była  Anglia,  później  Irlandia,  aż  w  końcu
mieszkam w Norwegii.  Kiedy wyjeżdżałam było
mi ciężko.  Marazm w jakim żyłam wychowując
się w Jaworzynie był nie do zniesienia.  Przez te
wszystkie lata, kiedy przyjeżdżam odwiedzić tutaj
rodziców jest tak samo. Stanęliście w miejscu. te
same osoby przy korycie, te same sklepy, te same
problemy  i  brak  perspektyw.  Pisze  pan,  że
zaprasza nas i że pamiętacie o nas. Do czego nas
pan zaprasza? Gdyby nie rodzice, zostawiłabym
tylko  wspomnienie  o  żwirowni  z  lat  młodości.
Chciałam tutaj  żyć,  skończyłam  szkołę,  miałam
swoje  plany.  Wszystko  kończyło  się  kiedy
zaliczałam ścianę tego miasta i ludzi którzy wami
rządzą.  Dziś  mieszkam  daleko  stąd  i  jest  mi
dobrze.  Rozwijam się,  jestem szanowana.  Tutaj
nic  mnie  nie  czeka.  Proszę  się  na  mnie  nie
gniewać. To nie pana wina… musiałam tylko to z
z  siebie  wyrzucić.  Każdy  kto  może  niech  stąd
ucieka” (pisownia oryginalna).
  Muszę  przyznać,  że  po  przeczytaniu  tej
wiadomości długo zastanawiałem się jak i czy w
ogóle na nią odpisać. Nie wiedziałem jak się do
tego ustosunkować. Żyjąc tutaj od urodzenia nie
zawsze wszystko się widzi, jak ktoś kto robi to z
daleka.  Czasami  dalsza  perspektywa  jest  nam
potrzebna,  aby  coś  nam  uzmysłowić.
Zrozumiałem przy tym jak celne i  jak ważne są
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    17 lutego odbyło się spotkanie informacyjne
w formie online, dotyczące przebiegu drogi S5
w  naszej  gminie.  Pod  rozwagę  są  brane  trzy
warianty, z których jeden zostanie ostatecznie
wybrany.
   Było to kolejne spotkanie  w serii  rozmów w
poszczególnych  gminach,  których  dotyczą
konkretne odcinki dróg. Wspomniane spotkania
przybierają różne formy i charaktery. Na naszym,
co  podkreślili  przedstawiciele  projektantów  i
GDDiK,  zachowywano  pełną  kulturę  i
merytoryczność.  Spotkanie trwało blisko dwie i
pół  godziny,  podczas  których  poruszono  wiele
ciekawych wątków i można było dowiedzieć się
wielu interesujących informacji.
     Jeżeli chodzi o naszą gminę, a konkretnie wieś
Witków i  Milikowice,  brane pod uwagę są trzy
warianty.  Pierwszy wariant  przecina  Witków w
środku wsi mostem estakadowym nad aktualną
drogą  powiatową.  Drugi  i  trzeci  wariant
przechodzi  przez  przypałacowy  park  między
Witkowem  a  Milikowicami.  Przedstawiciel
projektanta  na  pytanie  o  inne  warianty  niż  te
przedstawione  powiedział,  że  mogą  być
dokonane  małe  korekty  ze  względu  na  wyniki
przeprowadzanej  inwentaryzacji  przyrodniczej,
która  skończy  się  we  wrześniu  2021.  Podczas
inwentaryzacji  sprawdza  się  m.  in.  park  w
Milikowicach pod kątem występowania zwierząt
różnych gatunków. Będą to jednak ewentualne
korekty  w  obrębie  przedstawionych  wyżej
wariantów.  Podkreślono  przy  tym,  że  walory
historyczne parku mogą być problemem, co do
przeprowadzenia  w  tym  miejscu  przebiegu
drogi. Kłóci się to z chęciami mieszkańców wsi,
którzy  woleli  by  zastosowania  wariantu  parku,
niż  przecinania    wsi   po   środku    mostem,  na

którym poprowadzona byłaby droga.
  W  dyskusji  pojawiły  się  różne  głosy  np.  Pan
Robert Cichawa prezes stowarzyszenie Jaworzyna
Śląska  –  Świadomi  Mieszkańcy  podkreślił  brak
konsultacji  z  mieszkańcami  w pierwszym etapie
prac, kiedy można było negocjować w zwiększony
sposób ewentualne przebiegi drogi. Druga strona
odpowiadała  w  tej  kwes i  sytuacją
epidemiologiczną w kraju. Pytano również o MOP
(miejsce obsługi podróżnych) – taki punkt nie jest
przewidywany w naszej gminie. Ważną kwes ą w
rozmowie był  także  ewentualny poziom hałasu,
jaki  może  się  wytworzyć  podczas  użytkowania
drogi.  W  odpowiedzi  stwierdzono,  że  nie  ma
minimalnej odległości od ewentualnego domu do
wytycznego przebiegu drogi. Wszystko zależy od
poziomu  hałasu,  ale  mierzy  się  go  dopiero  po
otwarciu  drogi  i  dopiero  wtedy  stosuje  się
ewentualne ekrany akustyczne.
 W  konkluzjach  rozmowy  zadeklarowano
spotkanie  w  terenie  jakie  ma  odbyć  się  z
przedstawicielami  projektanta  drogi  wybranego
przez  GDDiK.  Prowadzone  będą  równocześnie
badania  roślinności  w  parku  o  czym  pisałem
wyżej.  Wyniki  mają  być  znane  na  jesień.
    Wariant drogi w tym etapie musi być wybrany
bo taki jest jego cel. Pytanie jaki będzie miała ona
charakter  i  jakie  części  wsi  zostaną  do  tego
zaabsorbowane.  Odpowiedzi  na  te  pytania
przyniesie przyszłość. Do 3 marca istniała jeszcze
możliwość przesyłania  opinii  przez  mieszkańców
dotyczących  zaproponowanych  wariantów  za
pomocą  konkretnego  formularza  na  stronie
internetowej.  Jak  zostaną  potraktowane  te
suges e?  W  tej  sprawie  odpowiedź  również
przyniesie przyszłość.
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słowa  czytelniczki,  i  o  jak  ważnym  problemie
powiedziała, mimo, że nie zrobiła tego wprost.
  Czytelniczka  w  swoim  liście  poruszyła  wiele
istotnych kwes i. Wypadałby omówić wszystkie,
ja skupię się jednak na dwóch, które uważam za
bardzo  ważne  w  kontekście  naszej  wspólnoty.
Po  pierwsze  brak  wymian  kadrowych  w
samorządzie, po drugie – słabe perspektywy na
poprawę  tego  stanu  rzeczy  na  przyszłość.
   W ferworze  dnia codziennego  nie zdajemy
sobie  sprawy  z  jak  dużym  odsetkiem
emigracyjnym  mierzymy  się  w  naszej  gminie.
Skłania się na to wiele czynników. Chęć innego
życia,  zdobycia  doświadczenia,  obycia  czy  po
prostu  zmiany.  Głównym  czynnikiem
motywacyjnym  są  tu  jednak  pieniądze.  Do
podjęcia takich kroków potrzebna jest odwaga,
operatywność,  znajomość  języka  czy
wykształcenie,  które  może  nam  pomóc  w
znalezieniu lepszej pracy, jeżeli nie mogliśmy jej
znaleźć w najbliższym otoczeniu. W taki sposób
przez te wszystkie lata odpływał nam najlepszy
„narybek”,  które  w  miarę  czasu  mógłby
konstruktywnie  stanowić  o  przyszłości  gminy,
mógłby dawać światło na potrzebne zmiany, czy 

wnosić  inny punkt  widzenia,  który  mógłby być
ożywczy. Młody człowiek był, chodził do szkoły,
kształcił  się,  miał  wyniki,  uczestniczył  w  życiu
gminy i nagle zniknął. Po czasie okazywało się,
że  wyjechał,  aby  szukać  swojego  miejsca  na
ziemi, ponieważ nasza lokalna rzeczywistość nie
dawała  mu  oparcia.  Osoby  takie  nigdy  nie
wracają skąd wyszły. Po czasie z gminą łączy ją
tylko  rodzina.  Jest  to  stały  schemat,  który
dotyczy nas również i teraz. Jeżeli widzimy kogoś
obiecującego w swoim otoczeniu,  możemy być
pewni, że niedługo zniknie nam z horyzontu. Co
jest  takiego  w  naszej  gminie,  że  nawet  dzieci
lokalnych notabli uciekają stąd?
   Młody  „narybek”  ucieka,  stary  „plankton”
zaciera ręce.  Jeżeli  nie ma konkurencji,  nie ma
obawy o utratę stanowisk, które są sufitem tych
osób i  muszą go trzymać za wszelką cenę, aby
nie przepaść. Czytelniczka napisała: „Stanęliście
w miejscu. te same osoby przy korycie, te same
sklepy,  te same problemy i  brak perspektyw”.
Biorąc pod uwagę tendencję,  którą opisuje nie
ma  się  czemu  dziwić.  Kto  ma  zapewnić
świeżość?  Radny  Nazimek,  trzydzieści  lat  w
samorządzie? Burmistrz Grzegorzewicz, kończąc
tą kadencję prawie jako „pełnoletni” burmistrz? 

Rzeczywistość  poszła  dawno  na  przód,  my
tkwimy w realiach lat 90-tych. Nie ma tu mowy
o  wyjściu  w  przód,  jeżeli  pozwalamy  na  taką
izolację.  Niepokojące  jest również to,  że każda
inna opcja w naszych realiach jest tłamszona w
zarodku, aby utrzymać „stary ład”. Inni mogący
coś pozytywnego wnieść przypatrując się temu
wolą  nie  ryzykować  i  nie  „brudzić  się”
nieczystymi metodami władzy.
   Od  pewnego  czasu  nasze  władze  musiały
zacząć  szukać  kadry  kierowniczej  poza
rogatkami naszej gminy, czego owocem jest na
przykład  wiceburmistrz  pochodząca  z  Żarowa.
Łączy ją z naszą gminą pensja i droga do pracy.
Innego  wspólnego  mianownika  nie  znajdziemy
tutaj.  Kadra dawno opuściła  naszą  gminę,  dziś
układają sobie życie w innych realiach, gdzie być
może są doceniani, czego nie odczuli w miejscu
urodzenia  i  wychowania.  Kwes a  dyrektorów,
prezesów  itd.  została  doraźnie  „załatana”.  Co
jednak  z  Radą  Miejską,  która  jest  organem
nadzorczym nad wspomnianymi wyżej głowami?
Również będziemy szukać poza granicami naszej
gminy  i  meldować  przed  wyborami?  Przykra
konstatacja,  która  nie  daje  dużych  nadziei  na
przyszłość.

każdej chwili wiedziała która jest godzina. Nad
wioską  górowały  więc  2  wieże  (kościół
katolicki  z  XIII  w.),  zamek  z  XVI  w.  i  komin
cukrowni o wys. 76 m zbudowany w 1919 r. a
więc rok po I w. św. Ileś lat temu ze względów
bezpieczeństwa  komin  skrócono  o  kilka
metrów.  W  pobliskiej  pastorówce  mieszkał
mój  kolega,  rówieśnik  z  którym
postanowiliśmy ( mając po kilka lat ) zwiedzić
wieżę.  Po  otwarciu  drzwi  weszliśmy  na
granitowe kręte schody z balustradą metalową
i  tak  jak  na  karuzeli  w  kółko,  w  kółko
dotarliśmy wysoko bo aż na piętro widokowe.
Tam  właśnie  zobaczyliśmy  mechanizmy
zegarowe.  Przez  jakiś  czas  podziwialiśmy  od
wschodu Ślężę,  od  południa  Świdnicę  Śląską,
Świebodzice, Zamek Książ i Górę Chełmiec za
Wałbrzychem.  Na  południowym  zachodzie
widoczna była Śnieżka ( 55 km w linii prostej) i
za  Strzegomiem Góra  Krzyżowa.  Gdyby teraz
ta wieża stała to byśmy przy drzwiach ustawili
kasę  i  wpuszczali  wycieczki  za  biletami.
Powyżej  dało  się  wejść  ale  tylko  po
zamocowanych  drabinach  metalowych  które
w tym ośmiokątnym ostrosłupie prowadziły aż
do  jego  zwieńczenia.  Mieliśmy  dobrze
poukładane w głowach więc grzecznie  po tej
granitowej karuzeli zeszliśmy na dół. Nie było
dla nas jasne ,czy był tam gdzieś zamocowany
dzwon czy też nie.
     Wszystkie drzwi w kościele były dębowe,
wzmocnione  okuciami  kowalskimi  i  dużymi
zamkami  z  jeszcze  większymi  klamkami.  W
ścianach bocznych były dodatkowe drzwi oraz
jedne  do  zakrys i  i  jedne  za  ołtarzem  które
prowadziły  do  kotłowni  mieszczącej  się  w
podziemiach  pod  ołtarzem.  W  jeden  piękny
dzień  wraz  z  grupą  kolegów  postanowiliśmy
                                                         cd. na str. 6 →

„Po otwarciu drzwi weszliśmy na granitowe kręte schody”.
Kościół ewangelicki w Pastuchowie. Tekst Pana Jana

Pawlika – byłego mieszkańca Pastuchowa cz.1

    Do redakcji  Wieści  Gminnych odezwał się
Pan Jan Pawlik – były mieszkaniec Pastuchowa,
ze  swoją  młodzieńczą  opowieścią  na  temat
kościoła ewangelickiego w Pastuchowie, który
dziś niestety nie istnieje.
  Kościół  ewangelicki  w  Pastuchowie  –
monumentalna budowla we wsi Pastuchów jest
dziś przeszłością po której została brama i pusty
plac.  O  dziwo  pozostało  po  nim  bardzo  mało
informacji,  które  poszerzyły  by  horyzonty  na
jego  temat.  Kościół  był  i  kościół  znikł  jak  lwia
część  takich  budowli  w  naszej  gminie.
      Na pomoc przy rzuceniu światła w tej kwes i
przyszedł  Pan  Jan  Pawlik,  który  od urodzenia,
zaraz  po wojnie  mieszkał  we  wsi  Pastuchów  i
jego losy dziecka były nierozerwalnie połączone
z tym miejscem. Pan Jan mieszka  aktualnie  na
Górnym  Śląsku,  ale  chętnie  wraca  w  lata
młodości,  którymi  chce  się  z  nami  podzielić.
  Tekst  Pana  Jana  jest  bardzo  ciekawy  z
perspektywy  wspomnień  dziecka,  którego
ciekawość  pozwalała  poznawać  to  miejsce  z
pozycji  mało  dostępnych.  Nie  przedłużając
zapraszam  na  arcyciekawą  opowieść  z  czasów
wczesnego powojnia:
   Budowę  kościoła  na  placu  pośrodku  wsi
rozpoczęto w r.1892.  W pobliżu  znajdował  się
majątek  ziemski,  staw,  Dom  Gościnny  i  szkoła
podstawowa  ewangelicka.  Powstał  na  planie
krzyża  tzn.  ramię górne  prowadziło  do ołtarza
głównego,  ramiona  boczne  były  odnogami  do
naw bocznych  a  podstawa była  nawą główną.
Ołtarz był zwrócony na wschód a wejście główne
z przepięknym portalem na zachód. Budowany 

był  z  bloczków  granitowych  uzyskanych  z
kamieniołomów  w  pobliskiej  Morawie  i  w
Strzegomiu. Od wewnątrz był ocieplony murem
ceglanym. Ozdobienia  i  duże rozety  w nawach
bocznych były wyrzeźbione w piaskowcu. Cztery
dwuspadowe  dachy  i  dach  półokrągły  nad
ołtarzem  były  pokryte  dachówką  w  kolorze
popielato niebieskim (taką jak dach na budynku
transformatora.  Opierzenia  i  rynny  były
wykonane  z  blachy  miedzianej  która  z  czasem
zaśniedziała  i  nabrała  koloru  jasnozielonego.
Wieża była umiejscowiona po lewej stronie czyli
pomiędzy  lewą  nawą  boczną  a  ołtarzem  w
pobliżu  pastorówki.  Od  dołu  była
prostopadłościanem na podstawie kwadratu a w
połowie  wysokości  trochę  się  zwężała  i
przechodziła  w  ośmiokąt  (powyżej  piętra
widokowego i zegarów). Więźba dachowa wieży
była niczym innym jak wysokim na ponad 30 m
ostrosłupem  ośmiokątnym  i  też  pokryta
dachówką  o  kolorze  jak  kościół.  Co  do  takiej
dachówki  to  wykorzystano  ją  również  do
pokrycia  pastorówki.  Zwieńczeniem wieży  była
kula miedziana tzw. kapsuła czasu a na samym
szczycie  również  z  blachy,  ale pozłacanej  duży
kogut z dziobem skierowanym na wschód jako,
że zmartwychwstanie przyjdzie od wschodu. Jak
już  wspomniałem  na  wysokości  30  m  były
umieszczone 2 zegary z cyferblatami o średnicy
ponad 2 m w kolorze białym i cyframi rzymskimi
w kolorze czarnym.
    Jeden  z  zegarów  był  widoczny  z  kierunku
południowo  wschodniego  a  drugi  z  północno
wschodniego tak, że większość mieszkańców w



Strona 6                          Wieści Gminne Jaworzyna Śląska

   Niby XIX w. a technika nagrzewania XXI w. W
naszym  kościele  parafialnym  jest  ogrzewanie
gazowe  ale  to  drogi  sposób.  Po  wejściu  do
kościoła kierując się do nawy w kierunku ołtarza
na  jej  początku  na  dużej  wysokości  była
zamocowana  belka  a  na  niej  krzyż  z  figurą
Ukrzyżowanego Pana Jezusa. Nie pamiętam aby
w kościele były ławki. Na pewno w mroźne zimy
mieszkańcy  zużyli  je  do  ogrzewania  swoich
domów.  Była  możliwość  wejścia  na  chór.
Organów już tam nie było ale z bliska mogliśmy
podziwiać  kolorowe  witraże.  W  roku  1952  gdy

miałem 5 latek wszem i wobec chwaliłem się, że
umiem  czytać  drukowane  gazety  które  we wsi
sprzedawali  chłopcy  –  gazeciarze.  Wtedy  też
naciągałem swoje ciekawe świata gumowe uszy i
dowiedziałem  się  ,  że  władza  wywiozła  drogie
organy  i  cenny  dzwon  w  głąb  Polski
prawdopodobnie  do  Torunia  i  mniej
prawdopodobnie do Bydgoszczy i Grudziądza lub
okolic.  Ktoś  ważny obłowił  się naszym kosztem
ale to nie pierwszyzna.

Koniec części 1

kanałami  nawiewnymi  dojść  do  tej  kotłowni.
Zdjęliśmy jedną kratownicę z posadzki i kanałem o
przekroju  prostokąta  o  wys.  1,5  m i  sklepieniem
półkolistym  dotarliśmy  do  widnej  kotłowni.
Okazało  się,  że  kocioł  ogrzewał  specjalnie
nagrzewnice  zaopatrzone  w specjalne  dmuchawy
elektryczne  które  poprzez  kanały  blaszane
wtłaczały gorące powietrze do kanałów ceglanych (
jednym  z  nich  weszliśmy).  Takich  kanałów
zakończonych  kratownicami  w  posadzce  kościoła
było  dużo  co  pozwoliło  w przeciągu  pół  godziny
przed każdą mszą świętą nagrzać całą świątynię.

Zabytkowa brama, „bramą” do zadawania pytań moncie nie powróciła na swoje miejsce. Co się z
nią  stało?  Zabytek  w  ciszy  poszedł  na  złom?
Mieszkaniec,  który  rozmawiał  ze  mną  na  ten
temat  twierdzi,  że  próbował  zainteresować  tą
sprawą  Urząd  Miejski.  Nie  był  on  jednak  tym
zainteresowany,  odpowiadając  zbywającymi
kwes ami.
   Wskazana powyżej  sprawa jest  sztandarowa
dla  problemu.  Można  tu  jednak  zadać również
inne  pytanie.  Co  stało  się  z  równie  pięknym
płotkiem,  który  otaczał  barokową  figurę
Najświętszej Maryi Panny w Starym Jaworowie, o
czym  również  informowali  mnie  mieszkańcy.
Ogrodzenie było, ogrodzenie zniknęło.
    Zabytkowa brama znika z centrum miasta spod
okien  Urzędu  Miejskiego,  zabytkowy  płotek
okalający barokową figurę znika z centrum wsi.
Co  dzieje  się  z  polityką  historyczna  w  naszej
gminie,  na  co  jak  widać  są  uczuleni  nasi
mieszkańcy?  Gdyby ktoś  miał  informacje  w tej
sprawie, będę wdzięczny za informacje.

  Od  jakiegoś  czasu  mieszkańcy  i  czytelnicy
zgłaszają  się  do  redakcji  Wieści  Gminnych  z
pytaniem  co  stało  się  z  zabytkową  bramą
wjazdową, która  była  częścią  pałacu,  w  którym
aktualnie  mieści  się  posterunek  policji.
   Pięknie pisze się o historii, o zabytkach pokazując
często na pokaz swoje przywiązanie do tradycji, do
tego  co  minione.  Problemy  zaczynają  się  w
momencie kiedy o rzeczone sprawy trzeba realnie
zadbać,  nie  niszczyć.  Niektórym  może  się
wydawać,  że  zniknięcie  jakiejś  rzeczy,  która  z ich
perspektywy  jest  mało  ważna,  nie  zrobi
specjalnego  wrażenia  i  przejdzie  się  nad tym do
„porządku dziennego”. Okazuje się jednak, że nasi
mieszkańcy  są  na to  uczuleni  i  chcą wiedzieć  co
dzieje  się  z  zabytkami,  które  są  częścią  miasta  i
gminy.  Od jakiegoś  czasu  mieszkańcy i  czytelnicy
zgłaszają  się  do  redakcji  Wieści  Gminnych  z
pytaniem  co  stało  się  z  zabytkową  bramą
wjazdową,  która  była  częścią  pałacu,  w  którym 

aktualnie  mieści  się  posterunek  policji.  Skala
zapytań skłoniła mnie do napisania o tej sprawie,
jako  o  kwes i  w  orbicie  zainteresowań
mieszkańców  i  polityki  historycznej  w  gminie.
 Pałacyk w którym aktualnie mieści się budynek
posterunku  policji  to  perełka  architektoniczna
naszego  miasta,  która  przez  długi  czas  była
straszącym,  niemym  przykładem  umierania
zabytków w naszej społeczności.  Skarb Państwa,
który jest właścicielem budynku w końcu się nim
zainteresował  i  wyremontował  do  stanu  jaki
mamy  obecnie.  W  przeszłości  obiekt  pałacowy
wykorzystywany  był  jako  siedziba
przedwojennych właścicieli fabryki porcelany. Do
posiadłości prowadziła duża, pięknie kuta brama,
po której zostały dziś tylko filary do których była
przytwierdzona.
 Mieszkańcy  wskazują,  że  od  momentu
rozpoczęcia   remontu   budynku   w  2019    roku
rzeczona  brama  zniknęła i  po  skończonym  re-

Lokatorskie problemy na antypodach gminy

  Do redakcji odezwała się jedna z mieszkanek i
czytelniczek  Wieści  Gminnych,  która  w  imieniu
mieszkańców  jednego  z  bloków  na  ulicy
Mickiewicza  w  Jaworzynie  Śląskiej  chciała
przekazać informację o problemach lokatorskich z
jakimi się tam borykają.
   Problemy natury socjalnej nie są nigdy łatwymi
sprawami.  Ciężko  w  nich  oceniać,  wyrokować,
ponieważ  z  reguły  na  końcu  pokrzywdzony  jest
jakiś  człowiek.  Należy  je  jednak  podejmować  i
rozwiązywać,  wybierając  nieraz  „mniejsze  zło”.
Nasza gmina ma różne odcienie. Są miejsca gdzie
władza  lubi  wystawnie  pokazywać  się  i  robić
zdjęcia. Są też miejsca (i jest to niestety większość)
gdzie ludzie są pozostawieni sami sobie w swojej
egzystencji.  Nie  mówi  się  o  nich  zbyt  dużo,
lekceważąco  wkładając  do  kategorii  gorszych,  co
jest  bardzo  dużą  zniewagą  dla  tych  ludzi.  Do
redakcji  odezwała  się  jedna  z  mieszkanek  i
czytelniczek  Wieści  Gminnych,  która  w  imieniu 

mieszkańców  jednego  z  bloków  na  ulicy
Mickiewicza  w  Jaworzynie  Śląskiej  chciała
przekazać o problemach lokatorskich z jakimi się
tam borykają.  Oto treść  listu:  „Jako  mieszkańcy
ul. Mickiewicza 3 w Jaworzynie Śląskiej borykamy
się z Panem Lokatorem ul. Mickiewicza (adres do
wiadomości  redakcji)  .  Mieszkanie  jest  całe
zapleśniałe  i  nieogrzewane  przez  które  nowe
meble mam całe zapleśniałe oraz skrapla mi się
woda w łóżku ,  brak łazienki  tylko dziura  przez
którą  wychodzą  szczury  na podwórko a  lokator
załatwia  swoje  potrzebny  koło  śmietników  na
naszym  podwórku.  Drzwi  otwarte  dla  każdego.
Opieka się pojawią i nic z tym nie robi . Burmistrz
nie  odpisuje  na  e-maile,  każdy  umywa  ręce.
Mieszkanie nie nadaje się  do życia .  Prędzej  do
zniszczenia. Może Pan by coś wskórał publikując
tą treść. Jako czytelniczka Wieści chciałabym aby
każdy wiedział,  że nasz Burmistrz  zamiast  robić
nowe chodniki zajął się tą ważniejsza sprawą.”

(pisownia oryginalna).
   Sprawa jest z pewnością trudna, gdzie działa
się  na  pograniczu  dwóch  interesów  ludzi  o
zupełnie  innej  mentalności  i  stylowi  życia.  Nie
oznacza to jednak, że należy udawać, że problem
nie występuje, lub wykonywać „ruchy”, które w
protokole będą odznaczone jako wykonane, ale
nic z tego nie wynika.
  Czy  mieszkańcy  ulicy  (w  tym  przypadku
Mickiewicza)  mają  prawo do  godnego  życia?  z
pewnością  tak.  Czy  mieszkańcy  tej  ulicy  mają
prawo być spychani na margines ważnych spraw
i  pozostawiani  samych sobie?  z pewnością nie.
Czy  odpowiednie  organy  w  naszej  gminie
zrozumieją  ten  głos  mieszkańców  i  dadzą
poczucie  zainteresowania  nimi?  Jak  zawsze
wypada mieć nadzieję, na pewność nie liczy już
nikt.
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